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هرامش 87 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 87

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

ناوخارف

دوبهب شرتسگ و  تهج  رد  زکارم ، همه  ملق  قوذ و  نابحاص  ناگدنـسیون و  دنمـشزرا  راثآ  زا  دراد  رظن  رد  تاراشا ، یبدا  هماـنهام 
نارعاش و ور ، نیا  زا  .دربب  هرهب  یتبـسانم ، یگنهرف و  یفراعم ، یعامتجا ، ياه  عوضوم  رد  شیوخ ، یبدا  راثآ  یکینکت  ییاوتحم و 

هعطق ای  رعش  بلاق  رد  رثا  ود  هئارا  اب  دنناوت  یم  دنراد ، ار  همانهام  نیا  اب  يراکمه  یگدامآ  هک  امیسوادص  زکارم  هیلک  ناگدنـسیون 
رد ساـمت -  ساـمت  نفلت  لـماک و  تاصخـشم  رکذ  اـب  ذـغاک و  يور  کـی  رب  عوضوم و  ره  يارب  هحفـص  ود  رد  رثکادـح  یبدا - 

هقالع همانهام ، رتفد  هب  نآ  لاسرا  و  دوخ -  هاوخلد  هب  رگید -  ياه  تیـصخش  زا  یکی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  عوضوم 
.دنیامرف زاربا  ار  شیوخ  يراکمه  هب 

میتسه ناتبوخ  راثآ  هار  هب  مشچ 

ناوارف ساپس  اب 

تاراشا یبدا  همانهام 

ینامسآ ياه  همزمز 

نایلیلخ يدهم  / بش ياه  هچوک 

دسر دوصقم  لزنمرس  هب  شاک  رتدوز  »

« ار یناملظ  بش  نیا  دنک  هولج  يرحس 

.يدینادرگ يدیپس  بولغم  ار  تملظ  يدیـشخب و  زور  يانـشور  ار ، بش  ياه  هچوک  کیرات  هک  تسوت  نآ  زا  اهنت  اهنت و  شیاتس ،
.يدینابات مناج  لد و  رب  ار  شا  ینارون  وترپ  يدیرفآ و  ار  عولط 
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! هشیمه نابرهم  يا 

راس هیاس  رد  زین  ادرف  دش  یم  شاک  .مناوخب  ار  وت  راب ، رگید  منامب و  ات  يداد ، دـنویپ  زورما  هب  ار  مزورید  هک  تسوت ، زا  مناوت  مامت 
! منیبن یهانگ  چیه  غاد  نابش  اهزور و  زگره -  منیشنب و  اشامت  هب  ار  هدیپس  رطس  رطس  تراکشآ ، ناهنپ و  ياه  ینابرهم 

! نابرهم هشیمه  يا 

.ملـسگن تنامیپ  زگره  ات  ما ؛ هدرک  ما  هنیرید  ياهوزرآ  رذـن  ار  میاه  یناشیرپ  ما و  هدروآ  تدای  لابقتـسا  هب  قشع  تمامت  اب  ار  ملد 
.ناوخب دوخ  هب  ارم  ناشنب و  ورف  ار  ما  هزات  ناهودنا  هنهک و  ياه  مخز  رابغ  .راذگماو  مدوخ  هب  يا  هظحل  راد و  زاب  اه  يژک  زا  ارم 

! اراگدیرفآ

هب تجاح  جنپ  زورما ، .دزاس  یم  میاور  تجاح  وت ، تمارک  طقف  هک  ناسر ؛ تباجا  هب  تیاه  تمعن  هدرتسگ  هرفس  رد  ار  میاهوزرآ 
؛ مدنب لد  تتعاط  هب  ات  زاس  راشرس  تمالس ، رغاس  زا  ار  ما  هنیس  مراد ؛ وزرآ  تهاگرد  زا  تباجا  جنپ  ما و  هدروآ  تهاگشیپ 
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؛ ناسرب ما  یگدنب  رب  نارک  یب  یشاداپ 

؛ نادرگ بیصن  تیاه  تمعن  زا  مناوارف  اور و  يزور 

؛ شخب مناما  هودنا  مغ و  زا  تنیتسار  هاگهانپ  رد 

.دناهرب مناراگزور  هودنا  زا  ات  اشگب ، مربارب  رد  تتمحر  زا  يا  هچیرد  و 

(1)! نازرورهم نیرتزرورهم  يا 

يرصیقریم قداصدمحم  دیس  / وت يابیز  ياه  مان  مان  هب 

! لاعتملا ریبکلا  وه  نم  ای 

ربارب رد  هک  نم  ایآ  تسا ؛ ناگرزب  زا  شـشخب  اـما  دـش ، ریقح  وت  رـضحم  رد  زیچ  همه  تسین و  یکـش  چـیه  وت  دـح  یب  یگرزب  رد 
« یمظع هقد  يدلج و  هقر  یندب و  فعض  محِرا  ّبر  ای  مراد «؟ ار  وت  خزود  باذع  بات  مزیچان ، فیعض و  تتمظع 

! هایَحلا َتْوَملا َو  َقَلَخ  ْنَم  ای 

: ناریمب رادب و  هدنز  هنوگ  نیا  ار  ام 

«. ٍدمَُّحم ِلا  ٍدَّمَُحم و  تامَم  یتامَم  ٍدمَُّحم و  لا  ٍدمَُّحم و  ایْحَم  َيایْحَم  ْلَعْجا  َمُهللا  »

! بیبَح ِّلُک  ْنِم  َّبَحَا  ای 

.رگید زیچ  هن  تسوت و  اب  يزاب  قشع  ام ، تقلخ  هناهب 

! لاِقثلا ِباحَّسلا  یشنم َء  ای 

نامیا ياه  لگ  نآ ، لوصحم  درابب و  ملد  هدیکـشخ  نیمزرـس  رب  تفرعم  ناراب  نآ ، زا  هک  يروآ  دـیدپ  ار  یتمحر  ربا  مراد  تسود 
.دشاب

! بولقلا بیبط  ای 

: هک هد  قوس  تدوخ  يوس  هب  نک و  هلد  کی  ارم ، هلد  دص  لد  نیا 

«. بولقلا نئمطت  هّللا  ِرکِذب  الأ  »

ص:2
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! ایادهلا َبِهاو  ای 

: تسا نیا  نم  يارب  وت  هیده  نیرتهب 

«. َْکَیلإ ِعاطِْقنِالا  ِلامَک  ِیل  ْبَه  یِهِلا  »

! میلح هاصع  نمب  وه  نم  ای 

یناهانگ زا  یهوبنا  وت  اما  دنشوک ، یم  مندرک ، وربآ  یب  هب  یتح  دنوش ، یم  هتفشآرب  دنزب ، رـس  ییاطخ  نم  زا  هک  یماگنه  یهورگ ،
! يرذگرد نانآ  زا  هک  تسابیز  هچ  يا ، هدرک  ربص  نایصع  همه  نیا  رب  هک  لاح  .يا  هدرک  ربص  يا و  هدید  ار  ما  هدش  بکترم  هک 

! تائیسلا یحام  ای 

.دوش نایامن  مدوجو  رد  رون  نیا  ولألت  ات  نک  وحم  ار  اه  يدب  وت  هدرک ، وحم  مدوجو  زا  ار  نامیا  رون  اه ، يدب 

! بویعلا راّتَس  ای 

ینارب یناوخب و  رگ  یهلا 

مرایتخا بحاص  الوم و  ییوت 

راک دشک  ییاوسر  هب  مسرت  نآ  زا 

مراک يرادرب ز  هدرپ  ادابم 

! قولخم لک  قلاخ  ای 

ای ییوگب : مگرم  ماگنه  مراد  تسود  ؛ یتفگ نیقلاخلا  نسحا  هّللا  كراـبتف  دوخ  هب  هاـگ ، نآ  يدومن و  قلخ  میوقت  نسحا  رد  ارم  وت 
.یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم ، هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا ، سفنلا  اهتیا 

نادامار نیرسن  !/ شخبب ارم 

ملامعا همان  هانگ و  زا  زیربل  ملامعا ، راب  هلوک  هکنآ  لاح  مرادرب ، ماگ  وت  يوس  هب  هرابود  قایتشا  مادـک  اب  ناوت ، مادـک  اـب  ادـنوادخ !
.تسا هایس 

.شکب نم  ناهانگ  رب  وفع  ملق  ما ؛ هدمآ  وت  يوس  هب  هشیمه  زا  رت  هدنمرش  ما و  هدنکفا  ورف  وت  هاگشیپ  رد  ار  مرس  ادنوادخ !
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رب هک  تسه  ینابرهم  تسد  اـیآ  دوش ؟ هدوشگ  هدـش  هدـنار  اـج  همه  زا  نیا  ربارب  رد  تمحر ، فطل و  يور  زا  هک  تسه  يرد  اـیآ 
؟ دنیشنب نم  هدیمخ  ياه  هناش 

؟ دریذپب یهایسور  همه  نیا  اب  ارم  هک  وت  زج  تسیک  مزیرگب !؟ اجک  هب  وت  هاگرد  زا  ییاشخبن ، ارم  رگا  ادنوادخ !

 ! نیرت نابرهم  يا 

! دـنلب رکف  ره  زا  رتالاو  يا  لایخ ، زا  رتارف  يا  نم ! دوبعم  میوشن ؟ کشا  بالیـس  اـب  ار  ملد  یهایـس  مهنن و  تناتـسآ  رب  رـس  هنوگچ 
!؟ دنادرگرب يور  يرگید  يوس  هب  وت ، هاگرد  زا  دسانشب و  ار  وت  هک  تسیک 

.نکن هراپ  ار  دیما  هتشر  نیا  ادنوادخ ! دهنب !؟ يرگید  يالو  رد  رس  دشاب و  هدیشچ  ار  وت  تبحم  معط  زا  يا  هرذ  هک  تسیک 

.روآرد مزاورپ  هب  تا  نامسآ  یبآ  رد  شخبب و  ارم 

یسوط اروح  / بایرد ارم 

نب رد  هکنآ  ناریح ، هتـشگرس و  وت ، يوجو  تسج  رد  مدوب و  شیوخ  هدـشمگ  ینادرگرـس ، ياـه  هار  هروـک  رد  هک  یتـقو  ایادـخ !
.يدوب وت  تفرگ  یم  ار  متسد  دیدرت  هچوک  ره  تسب 

دیما سامتلا و  اب  هک  نآ  مدز و  یم  دایرف  سفن  نیرخآ  ات  متخادـنا  یم  گنچ  يزیواتـسد  ره  هب  یهابت ، ناـیغط و  باـقرغ  رد  یتقو 
.يدوب وت  شمدناوخ ، یم 

.تسا نم  یناشیرپ  ماش  يامنهار  غارچ  تا  ینارون  ابیز و  ياه  مان 

تعاطا يایمیک  منتسج  رد  اما  تمیوج ، یم  تسین ؛ یگدنب  نیتسار  يانعم  مندناوخ  رد  اما  تمناوخ ، یم  هک  ارم  شخبب  ارم  ایادخ !
.تسین ینامسآ  ياه  شهاوخ  تفرعم  منتساوخ ، رد  اما  تمهاوخ ، یم  تسین ؛

فشک و فشاک  یهلا و  فراعم  رفاسم  مه  نم  ات  هد  رارق  تا  يداو  ناگتفای  هر  ناگدـش و  تیادـه  ینارون  ناوراک  رد  ارم  ایادـخ !
.موش ینامسآ  دوهش 

.هد رارق  تا  یسدق  تحاس  يوگ  حیبست  ناگتشرف  راوج  رد  مه  ارم  نیرتایوگ ! نیا  نیرتانیب ، يا  نیرتاونش ، يا  بایرد ؛ ارم 
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یمرخ هفطاع  / مناوخ یم  ار  وت 

یم راشرس  تنابرهم  زبس  دای  اب  ارم  ياه  ییاهنت  تساه  لاس  هک  وت  دزن  ما ؛ هدروآ  وت  دزن  ار  میاه  یسک  یب  راب  هلوک  هرابود  بشما ،
.منز یم  وناز  میاه  هصغ  نیچرپ  تشپ  یتقو  يا ، هدید  ار  میاه  ضغب  نتسکش  اهراب  .ینک 

؛ ما هتسشن  مزاین  زبس  هداجـس  رانک  .دنک  یم  رپ  توکـس  گنهآ  ار  متاملک  مجح  مامت  یتقو  يا ؛ هدینـش  ار  میادص  فیعـض  گنهآ 
.میاشگ یم  هثاغتسا  کشا و  يانهپ  هب  ار  نآ  یتقو 

ار وت  مناوخ ؛ یم  ار  وت  .دوارت  یم  میاه  هژاو  کت  کت  زا  فیعّـضلا ،» كدـبع  انا   » نوزحم گنهآ  ما ؛ هدـمآ  وت  دزن  هراـبود  بشما ،
.تسا یکاپ  هچ  ره  گنر  هب  زاین ، گنر  هب  اعد ، گنر  هب  مناوخ  یم 

دیما ما  ییاراد  مامت  هک  روآ  محر  نم  هب  ...ءاُکبلا ؛ ُهُحالِس  ُءاجّرلا َو  ِِهلام  ُْسأَر  ْنَم  ْمَحْرإ  ! » یهلا بش ، توکـس  رد  مناوخ  یم  ار  وت 
.وت ات  نم  نایم  ایرد ، ات  هرطق  نایم  كالفا ، ات  كاخ  نایم  دوش  یم  یکی  کشا ، اب  تسا .» کشا  مناُرب ، حالس  تسوت و  لضف  هب 

هک يزور  نآ  زا  .مرب  یم  هانپ  تنابرهم  نماد  هب  خزود ، ياه  هلعـش  بیهل  زا  .مسرت  یم  تخـس  تمـشخ  شتآ  زا  نک ؛ محر  نم  هب 
شا و يدـیمان  ِرئارَّسلا » یلُبت   » هک يزور  نآ  زا  يزادـنا ، یمن  ملق  زا  دـشاب -  یلدرخ  هناد  هزادـنا  هب  هـچ  رگا  ار -  ناـمدرم  باـسح 
ما هدرک  هچنآ  زج  یلمع  چـیه  رگید  هک  يزور  نآ  زا  ینک ، یم  رهاـظ  ناـگمه  مشچ  ربارب  رد  ار  مناـهنپ  رارـسا  هتفگاـن و  ياـهزار 

.مرب یم  هانپ  وت  هب  زور  نآ  زا  یهد ؛ یم  منازرل  برطضم و  ناتسد  هب  ارم  یگدنز  رمع  کی  همانراک  تسین و  هتفریذپ 

ار شریذپلد  نیریش و  معط  تساه  لاس  هک  یتفأر  مامت  هب  ما و  هتـسب  دیما  نآ  هب  هک  یتمحر  مامت  اب  وت  هب  مرب ؛ یم  هانپ  وت  هب  ایادخ !
.ما هدیشچ 

.مهد هانپ  شمارآ ، نما و  يداو  تاجن و  لحاس  رد  ار  مدوجو  هدز  نافوت  یتشک  هک  نانچنآ  بایرد ، ارم 
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هداز یقت  هبیط  / تیانع ناراب 

.مناج هدیکشخ  ياه  هشیر  يارب  منک  یم  بلط  ار  وت  تیانع  ناراب  هیآ و  هیآ  مناوخ  یم  ار  وت  مناج  حور و  یلاس  کشخ  زا 

ياه مشچ  ما و  هداتـسیا  تلفغ  ياه  هاگترپ  رد  هک  ماـگنه  نآ  باـیرد ؛ ارم  .یگدولآ  هاـنگ و  ياـهراز  هروش  رد  باـیرد  ارم  یهلا !
.دنا هدش  روک  متریصب 

.زاس اهر  تراسا  ياهدنب  زا  ار  هتسخ  ناج  نیا  یهلا !

.ما یتسرپدوخ  رد  هنیآ  ره  مزوس  یم  ار و  نتشیوخ  تلاصا  ما  هدرک  شومارف  اما  مکاخ ، زا  ما و  هتسیز  كاخ  رد 

.دنک یمن  میاهر  هک  یبش  تسا ؛ هتفرگ  ندیزو  نم  رد  هایس  یبش 

؟ درک رود  وت  زا  ارم  تلفغ  نیمادک  مسرپ  یم  دوخ  زا  هشیمه  ایادخ !

منخس بش  همه  تسا و  نیا  نم  رکف  اهزور  »

« منتشیوخ لد  لاوحا  زا  لفاغ  ارچ  هک 

مزاورپ هانگ و  دوپ  رات و  زا  نک  میاهر  نتـشیوخ ، هب  ارم  يدـناوخ  هک  ماگنه  نآ  هب  تدوخ ، هب  ار  وت  مهد  یم  دـنگوس  اراگدرورپ !
.هد

هب مسرب  مهاوخ  یم  .مناوخ  یم  ار  وت  میاه  یـشکرس  مامت  اب  نم  .شاب  نکـش  هبوت  هدـنب  نیا  ياریذـپ  مه  زاب  ریذـپ ! هبوت  ِراگدرورپ 
.وت تاجن  لحاس 

«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّانِإ  ِهِّلل َو  ّانِإ   » هک میآ  یم  وت  يوس  هب  یهلا !
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تاولص

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  لاس  هناهب  هب 

یبیط دیهان  / تمحر ربمایپ 

.تسا هرهش  دزنابز و  هک  ییاهامرخ  نیمزرس  دابآ ، زبس و  تسا ؛ ربیخ  نیمزرس  اجنیا 

.دنک یم  هریخ  ار  يرگاشامت  ره  مشچ  يربیخ ، لخن  هلصا  رازه  لهچ  تسا و  هنیدم  لامش  اجنیا 

.مالسا هب  توعد  يارب  درک ؛ تکرح  ربیخ  يوس  هب  ناناملسم ، زا  یهورگ  اب  ربمایپ ، هک  دوب  ترجه  متفه  لاس 

یماظن یهدنامرف  دـیگنج و  یم  نمـشد  اب  گنج ، زاغآ  ماگنه  اما  دوب ، تمحر  لوسر  هک  ارچ  درکن ؛ زاغآ  ار  یگنج  زگره  ربمایپ ،
.تشاد هدهع  هب  ار 

« حیجر  » مان هب  يا  هقطنم  رد  دیسر و  ربیخ  هب  یتقو  مالسا  هاپس  .دز  یمن  نوخیبش  نمشد  هب  بش ، دیگنج و  یمن  ناذا  ماگنه  زگره ،
دنوش یم  عمج  شنوماریپ  ترضح ، نارای  .دننک  زاغآ  ماگنه ، حبـص  ار  دربن  ات  داد  ربص  نامرف  شیوخ ، ناهارمه  هبربمایپ  دز ، ودرا 

دتـسیا و یم  رکـشل  هنایم  رد  سپ  تسا ؛ تیادـه  شیاین و  قشع و  ربمایپ  وا ، .دنراپـس  یم  شا  یتوهـال  يادـص  هب  شوگ  مشچ و  و 
: دنک یم  اعد  هتخود ، نامسآ  هب  ار  شکاپ  نامشچ  بش ، رداچ  رد  هدیچیپ 
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ریخ وت  هاگرد  زا  ام  ...و ! نیمز  يادخ  يا  دنکفا ! یم  هیاس  نآ  رب  هچنآ  نامسآ و  يادخ  يا  اراگدرورپ ! »

(1) «. تسا نآ  رد  هچنآ  شلها و  نآ و  رش  زا  میرب  یم  هانپ  وت  هب  تسا ؛ نآ  رد  هچنآ  ریخ  میهاوخ و  یم  ار  نآ  لها  هیرق و  نیا 

یم دوجو  هب  ترضح  نآ  بلق  شپت  زا  هک  یشمارآ  ساسحا  اعد و  ندناوخ  ماگنه  ربمایپ  ینارون  يامیس  ندید  اعد و  نیا  ندینش  اب 
یمدق دنچ  رد  ربهر  کی  یـسایس ، ربهر  کی  دوش  یم  هنوگچ  هآ ! .دنتفگ  یم  نخـس  مه  اب  دـش و  یم  مارآ  زین  نانمؤم  بلق  دـمآ ،

؟ دنک یم  اعد  اهنآ  ریخ  نانمشد و  يارب  اما  تسا ، مالسا  رکشل  يزوریپ  يایهم  زیچ  همه  هکنآ  اب  هداتسیا و  نمشد 

نید هک  مالـسا  شریذپ  هیاس  رد  زج  ناسنا ، تایح  رگم  دشخبب ؟ تایح  ناسنا ، هب  دـهاوخ  یم  هکنیا  هن  رگم  یتفگـش ؟ ياج  هچ  اما 
اه و لـخن  ییاـبیز  هزبس و  يارب  هن  دور ؛ یم  ناشنیمزرـس  هب  نیرب ، تشهب  هب  ناـیمدآ  ندرب  يارب  وا  دوب !؟ دـهاوخ  رـسیم  تسا ، قح 

.اهنآ یگنج  هریخذ  قودنص 

: دچیپ یم  اه  شوگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يادص  رگید  راب  دربن ، زا  شیپ  ماگنه ، حبص 

، دیدش گنج  نادیم  دراو  یتقو  سپ  دیآ ؛ یم  ناشرس  رب  هچ  دنناد  یمن  نانآ  .دیشاب  هتشادن  ار  نمـشد  اب  ییورایور  يوزرآ  زگره  »
: دییوگب

میرادـن وزرآ  ام  یـشک ؛ یم  ام  تسد  هب  ار  اهنآ  وت  .تسوت  تسد  هب  نمـشد  ام و  ریدـقت  یتسه و  ناشیا  ام و  راگدرورپ  وت  ایادـخ !
دیزیخرب و دندرک ، زاغآ  ار  گنج  اهنآ  یتقو  دینیشنب و  نیمز  يور  هاگ ، نآ  .درذگب  ریخ  هب  راک  میهاوخ  یم  وت  زا  .میشکب  ار  نانآ 

(2) «. دیگنجب

هدازرکاذ نیسح  دیس  / دیشروخ لاس 

باـق زا  هتـشذگ  عیـسو  يا  بیکـشرپ ، هنیـس  نارک  یب  يا  تمحر ، ربماـیپ  ناـبرهم  يا  وت ، نشور  ماـن  هب  لاـس  نیا  هدـش  نشور  هچ 
! ادخ هدنب  دنزرف  دمحم ، يا  شرع ، غارچلچ  هنییآ و  بآ و  يا  نیسوق ،
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لاس يراهب  دبا  ات  ياهزور  دعـس و  علاط  زا  راگزور  درذگ  هنوگچ  وت ؟ مان  ینامـسآ  ياوجن  هب  هدش  فرـشم  هک  لاس  نیا  دـنک  هچ 
؟ وت

هدیزگرب يا  دمحم  شیاین ، رون و  لوسر  اهتنا  یب  دنکن ؛ هبرجت  ار  وت  مان  هرابود  نتفاین  مغ  هک  شهام  ره  دـسرب  اهتنا  هب  یلاح  هچ  اب 
! ناروآ مایپ 

هدز همیخ  وت  باتفآ  هک  الاح  اما  هتسکش ! میدوب و  هتسخ  هچ  وت  یب  دیما ! یب  میدوب و  کیرات  هچ  وت  یب 

، ارادـم تورم و  لوسر  يا  دینـش ، ناوت  یم  ار  همـشچ  یتوکلم  يادـن  نیمز ، يرتسکاـخ  نیا  هنزور  ره  زا  ناـمراگزور ، یناـشیپ  رب 
! نامحر يادخ  تسود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.تسا هتسشن  ام  ياه  هناش  قفا  رب  وت  ياه  تسد  هرطاخ  نایم  زا  تمه  الاح 

هدرک اه  هظحل  نیا  يارچ  نوچ و  یب  زیزع  ار  اـم  وت ، ماـن  تمظع  تسا و  هدـیود  ناـمیاه  گر  ناـیم  همهاو  یب  وت  داـی  تزع  ـالاح 
؛ تسا

لوسر دمحم  میدنام ، یم  بیرغ  هچ  وت  یب  شنیب ؛ ایرد  ایرد  نامـسآ ، هملک  هملک  شیاین ، هاگن و  زمر  شنیرفآ ، لیدـب  یب  هناهب  يا 
سای و غاب  هچوک  زا  مینک ؛ روبع  وت  هناخ  هار  ناشکهک  زا  لاس -  همه  یتح  و  لاس -  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ام  دصق  رگید  الاح  ادخ !

.تا ینارگن  لد  اه و  یسپاولد  نالاد  زا  تا ، یتسه  تایح و  طایح  زا  تیافص ، هفیحص و  نحص  زا  تا ، یقاقا 

! یفطصم دمحم  مظعا ، لوسر  يا  میشاب ، وت  اب  میا  هدرک  دصق  رگید  ام 
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زبس جارعم 

هراشا

( هولصلا یلع  ّیح  )

هداز یقت  هبیط  / وت هاگشیپ  رد 

.متسیا یم  هلبق  هب  ور  منارتسگ و  یم  ار  زاین  هداجس 

.نداتسیا تسار  ندرک و  دنلب  رس  ناوتن  ییوت  نوچ  هاگشیپ  رد  هک  هتسکش ؛ یلو  هداتسیا ؛

یمن تسین و  یگدـنب  راوازـس  ینم ، نوچ  مناد  یم  هک  دـنگوس  وت  یگرزب  هب  ربکا » هّللا  « ؛ مناوخ یم  ار  وت  یگرزب  ریبـکت ، هب  ریبـکت 
.دنک ادا  ار  یگدنب  قح  دناوت 

! دنک لفاغ  وت  تدابع  زا  ارم  هنادرخبان ، يا  هشیدنا  ادابم  وت ؛ هاگشیپ  رد  دزرل  یم  مناوناز 

هچیرد هک  هاگ  نآ  رون ؛ هب  ور  میاشگ  یم  کلپ  .مراودـیما  وت  شـشخب  تمحر و  هب  اـهنت  متداـبع و  یتساـک  زا  مزرل  یم  شیوخ  رب 
مارآ یبآ  نآ  .رصع  رهظ و  ره  رد  ماش و  حبص و  ره  رد  منز  یم  ادص  ار  وت  شیوخ  دوجو  دنب  دنب  اب  .دش  دهاوخ  هدوشگ  دیما  ياه 

مهاوخ یم  .دناوخ  یم  شیوخ  هبارم  سمتلم  ياه  تسد  تتمارک ،

.برطضم ناساره و  نم »  » زا مزیرگب 

ره رد  منیب و  یم  ار  وت  تمظع  تعکر ، ره  رد  مناوخ ؛ یم  ار  وـت  راـب  جـنپ  .یگتـشگرس  ياـه  یهارود  زا  یهد  متاـجن  مهاوـخ  یم 
يور هب  ور  نداتـسیا  تاـظحل  رد  مشچب و  ار  رون  هرذ  هرذ  مهاوخ  یم  مزاـس ، یم  يراـج  شیوخ  ناـبز  رب  ار  اـنبر  ياـه  هیآ  تونق ،

یم مخ  وت  هاگشیپ  رد  عوکر ، عوکر  میوگ و  یم  حیبست  ار  وت  هدجس ، هدجس  .وت  فطل  تیانع و  رد  ار  شیوخ  مبای  یم  هک  تسوت 
! نابرهم راگدرورپ  مروآ ، یموت  هب  ور  ما ، یگدنز  شپت  ره  اب  مبلق ، نابرض  ره  اب  .موش 
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.ار ما  هبوت  يریذپب  ات  منز  یم  تیادص  هناصلاخ  .يرت  کیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  ییوت 

.ریگم نم  زا  ار  صلاخ  ياه  هدجس  نیا  ایادخ !

! ریذپب ار  ما  یگدنب  تهاگشیپ ؛ رد  ما  هداتسیا  راو  هدنب  یهلا !

روپ نامیلس  همطاف  / ندیسر هبعک 

مزیخرب ناج  رس  زک  وک  وت  لصو  هدژم  »

مزیخرب ناهج  ماد  زا  مسدق و  ریاط 

یناوخ مشیوخ  هدنب  رگ  هک  وت  يالو  هب 

« مزیخرب ناکم  نوک و  یگجاوخ  رس  زا 

.دیاشگ یم  شوغآ  میارب  نامسآ ،

هناخ تمس  هب  راوتسا ، ار  میاه  ماگ  مرب و  یم  تسد  رون  ياه  هخاش  يوس  هب  هرابود  .ما  هتـشگرب  ما  یکدوک  زاغآ  هب  منک  یم  سح 
.مناشک یم  تا 

هدیـشک تسد  مناهانگ  زا  .تسا  نازوس  مناهانگ  مره  زا  ما  یناشیپ  .ما  هدروآ  هانپ  وت  هب  شیوخ ، زا  نازیرگ  تسا  يرید  نم ! دوبعم 
ینامهم هب  الاح  دـنا !؟ نیمز  رد  نم  ياه  هناخ  دـجاسم ، هک  يا  هتفگن  تدوخ  رگم  .ما  هتفرگ  ولهپ  وت  تفوطع  يایرد  رد  کنیا ، .ما 

، هانگ زا  سپ  ییاهنت  .مراذـگ  یم  او  نایناهج  هب  شبیرفرپ  ياه  قشع  اب  ار  ایند  رگید  مسرب ، وت  لصو  هب  رگا  .قایتشااب  ما  هدـمآ  تا 
.دناشک یم  وت  يوس  هب  ارم 

سفن ریـسم  .تسین  وت  زج  میاه  هدرک  يارب  يا  هدـنهد  ازج  چـیه  هک  هنوگ  ناـمه  دوب ؛ دـهاوخن  مسرداد  وت  زج  سک  چـیه  ایادـخ !
راب هلوک  میوگب ؛ وفعلا »  » ات دـخرچ  یمن  منابز  .مشک  یم  شوغآ  رد  دوجو ، مامت  اب  ار  هاگ  هدجـس  مناشک و  یم  بارحم  هب  ار  میاه 

.مسرب وت  هب  ات  ما  هتشاذگ  نیمز  ار  مناهانگ 

رتسکاخ وت  مشخ  شتآ  رد  ارم  دنتفیب و  مشود  هب  هرابود  اه  يدب  مور ، یم  هک  تهاگرد  زا  میاه ، هناش  ندش  کبـس  زا  دـعب  هاوخم 
دوخ هدـنب  ارم  دـیاش  مبلط ؛ یم  وـت  یگدنـشخب  زا  ار  مشزرمآ  .مرب  یم  هاـنپ  وـت  هب  میوـگ و  یم  میقتـسملا » طارـصلا  اندـها   » .دـننک

.یناوخب

.تسین نم  هب  وت  زا  رت  کیدزن  سک  چیه  منز ؛ یم  رانک  ار  هلصاف  ياهراوید 

.منک افوکش  میاه ، مشچ  کشا  اب  ار  تدای  ياه  هناوج  مهاوخ  یم 
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ینابرق ههلا  / یتشهب میمش 

.دناوخ یم  نتفکش  هب  ار  ملد  ياه  هفوکش  ناذا ، زبس  میسن  دیما ، دنلب  ياه  هنذأم  زا 

.موش یم  لاب  کبس  یکچوک ، هدنرپ  نوچ  دوش و  یم  قشع  زا  راشرس  مدوجو 

.مدرون یمرد  ار  اه  هلصاف 

.مشک یم  رپ  رای ، مرح  يوس  هب  راو  هناورپ 

؛ دسر یم  ماشم  هب  یتشهب  رطع 

! تسا زاونلد  هچ  شمیمش 

.مشک یم  یقیمع  سفن 

.دریگ یم  لکش  قشع  زیگنا  لد  فوفص 

.دندنب یم  تماق  همه 

! رای رادید  هظحل  تسابیز  هچ 

! ناقشاع زیگنا  لد  ياه  همزمز  تسابیز  هچ 

! نم دوبعم 

، يا هدومرف  مبیصن  هک  تمعن  نیا  هنارکش  هب 

.میوگ یم  تساپس  میاس و  یم  كاخ  رب  یناشیپ 

.میاشگ یم  تیوس  هب  ور  زاین ، تسد 

هک ینک  رون  زا  رپ  ار  ملد  کیرات  هناخ  ناهن  ات 

، دیدرت ياه  یکیرات  رد  شددم ، هب 

، مبایب لصو  قیرط 

، ایند گنت  هچارس  رد  و 
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.مشیدنین وت  ریغ  هب  منیبن و  وت  زج 
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مالس حبص و 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / طاشن رضحم  رد 

تسا ییاه  تسد  یبوخ  هب  زیچ  همه  .دنک  یم  راک  هب  عورش  رورس ، تعاس  سأر  تسرد  دیشروخ ، .تسا  رون  لکش  نیرتهب  حبص ،
! مالس .مالس  يارب  دور  یم  شیپ  هک 

نتفگ يارب  يا  هزات  فرح  هچ  دیـشروخ  زورما  مینیبب  میباتـشب و  دـنخبل  ماجنارـس  ات  مییایب ، دـجو  هب  طاشن ، رـضحم  رد  همه  دـییایب 
! دنا هداد  بیترت  ام  يارب  ار  ییانشور  زا  یمهـس  زور ، ره  ایوگ  دوش ؛ یم  رت  هزات  نامناهد  حبـص ، مییوگ  یم  ردقچ  ره  هک  ام  دراد !

.دوش یمن  يراذگب ، تسد  يور  تسد  ینیشنب و  هکنیا  تشاد ! تمه  تفر و  شیپ  دیاب 

نینط ییانشآ  ياه  هچوک  رد  هک  ریخ » هب  حبص   » يادص ار ! وپاکت  ياه  هظحل  همه  نزب  مدق  سپ  تکرح ؛» وت  زا  :» دنا هتفگ  میدق  زا 
.دوش مامت  دهاوخ  یمن  شلد  ناسنا  هک  تسه  حبص  رد  يزیچ  ًالصا  .دنک  یم  تسمرس  ار  ناسنا  هدش ، نکفا 

زیچ مینیب  یم  تقو  نآ  .تفرگ  رظن  رد  ار  اه  فیط  همه  دـیاب  اما  دـشاب ، هنارعاش  دـیاش  بش  هن ؟ اـی  يا  هدـیقع  مه  نم  اـب  مناد  یمن 
.دشابن بش  طاسب  رد  دیاش  یمهم  نادنچ 

مامتان يژرنا  رانک  یناوت  یم  روطچ  نک ! ربخ  مه  ار  ام  دشاب ، شپترپ  هک  ینک  ادیپ  يا  هملک  دیشروخ ، هکت  کی  لثم  یتسناوت  رگا 
....ینزب رگید  ياه  ییاناوت  زا  مد  مدحبص ،

.تدوخ اب  رگید  شا  هیقب  تسا ؛ هدروآ  قوش  ياجنیا  ات  ار  وت  حبص 
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یجنپ هجیدخ  / منبش تفاطل  رد 

ار تیاه  مشچ  باوخ ، .دوش  یم  ناهنپ  نامز  شوغآ  رد  هتـسهآ  دنک و  یم  عمج  زور  نانـشور  هرتسگ  زا  ار  دوخ  هایـس  نماد  بش ،
میـسن .یناکت  یم  تیاه  کلپ  زا  ار  باوخ  .دـناوخ  یم  ارف  يرادـیب  هب  ار  تیاه  کلپ  باتفآ ، غیرد  یب  شزاون  اما  دـنک ، یمن  اـهر 

اب حبص ، .دیامن  یم  تیاه  یگتـسخ  توخر و  نامهم  ار  هزات  ياوه  شوخ  يوب  دنک ، یم  روبع  تا  هنوگ  یلاوح  زا  هک  یهاگحبص 
.دنز یم  دنخبل  وت  هب  هداتسیا و  اه  هرجنپ  تشپ  اه ، منبش  تفاطل  رد  هدش  هتسش  يا  هرهچ 

.ینک یم  زاغآ  ون  زا  ار  یگدنز  اهزور ، تاوارطاب  لفط  نیا  حبص ، ياپ  هباپ  یشک و  یم  سفن  یهاگرحـس  فیطل  قیقر و  ياوه  رد 
هب اه ؛ نابایخ  هدش  هراپ  ترچ  هب  اه ، هچوک  هب  نامسآ ؛ يانشآ  نیرت  یمیدق  باتفآ ، هب  .ینک  یم  مالس  حبـص  نشور  ياه  مشچ  هب 

! ینک یم  مالس  رهش 

.ینزب رـس  هتـسب  ياه  هرجنپ  مامت  هب  دیاب  .تیوپاکت  ياه  گر  رد  دود  یم  هزات  یقوش  .تسا  ناهاگحبـص  ياه  سفن  زا  رطعم  اوه ،
نایرش رد  دزو  یم  یناجیه  .ینز  یم  دنخبل  تسا ، راشرس  حبص  تاوارط  زا  زونه  هک  رهش  هب  .یـسرپب  ار  اه  هچوک  مامت  لاوحا  دیاب 

.ادخ ینابرهم  زا  راشرس  دوش ؛ یم  ریزارس  نامز  ياه  هناش  زا  حبص ، .كاخ 

! نزب هرگ  یشومارف  هچقب  رد  ار  اه  مغ  يوش ! ناوج  یناوت  یم 

.تسوت راظتنا  رد  دق  مامت  هدنیآ ، ...راذگب  اج  هتشذگ  رد  ار  تزورید 

دنلب مالـس  یگدـنز ، هب  .رادرب  ار  تراب  هلوک  دـنبلط ؛ یم  ار  تیاه  ماگ  يراوتـسا  اه  هچوک  .توارط  يداش و  يور  هب  اشگب  شوغآ 
! نک ییالاب 

! نم بوخ  رهش  ریخ  هب  حبص  باتفآ ! ریخ  هب  حبص  نامسآ ! ریخ  هب  حبص 

! نک لالح  ياه  همقل  نامهم  ارم  دنوادخ ؛ رصحودح  یب  ینابرهم  هرفس  مالس ، وگب :

! دربب اه  نیمزرس  نیرت  تسدرود  هب  ات  داب  ياه  هناش  هب  راپسب  ار  تیاه  یگتسخ 

.دسر یمن  دصقم  هب  يا  هداج  چیه  وا ،»  » لکوت یب  تباجا ؛ زبس  راید  ات  نک ، یهار  رون  تمس  هب  ار  تیاعد  ياه  هناورپ 

هب ار  محور  ياه  هخاش  تسرفب و  ییانشور  يداش و  میارب  اه  هرجنپ  مامت  زا  ایادخ !
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! نادرگ هداشگ  ار  متاتسد  .شخبب  تنیز  تبحم  خرس  ياه  هویم 

.مشاب میهس  نارگید  اب  ار  ما  يداش  ار و  مدنخبل  ات  زومایب  نم  هب  ایادخ !

تا و يرازگ  ساپس  زا  یمهس  تا و  یگدنب  زا  يا  هرهب  زور ، نیا  ياه  هظحل  زا  هظحل  ره  رد  اراگدرورپ !

.(1)« امرف ررقم  ام  يارب  ار  تناگتشرف  زا  یتسار  قدص و  هاوگ 

یقلاخ یلع  / دنوادخ دورد 

.تسا هدش  ریثکت  نامز  هنیآ  رد  تسا ، دنوادخ  لازیال  لامج  زا  يا  هولج  هک  حبص 

.ددنخ یم  تیور  هب  هدوشگ ، شوغآ  باتفآ ،

.دنشک یم  راظتنا  ار  تیاه  ماگ  اه ، هداج 

.يرب یم  دوخ  اب  يراد و  یمرب  ریدقت  هچقات  زا  ار  حبص  ینک و  یم  اهر  شا  مرن  رتسب  رد  ار  باوخ 

میداد رارق  ار  زور  اشاعم ؛» راهّنلا  انلعج  و   » هک دناوخ  یم  ارف  رگید  یشبنج  شیوپ و  هب  ار  ناگدنب  یتقو  تسا ؛ دنوادخ  دورد  حبص ،
؛» دیریگرب يزور  ات 

دنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم  داب و  ربا و 

يروخن تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات 

.یشاب بیصن  یب  حبص ، يانشور  زا  وت  ادابم  ات  دریگ  یم  ورین  حبص ، نشور  ياه  هچیرد  زا  باتفآ ،

! زیوایب شیوخ  ياه  هناش  رب  ار  قایتشا  يالوش  زیخرب و 

.دز یهاوخ  مقر  وت  ار  زورما 

.تسوت ناوترپ  ناتسد  شا ، هدنراگن  هک  تسا  يدیفس  گرب  زورما ،

.ینک اهر  اهنت  رتسب  رد  تمرگ ، روضح  ترسح  رد  ار  باوخ  دیاب 

.ینک یم  ریسفت  تقیقح  رد  ار ، هدورس  ایؤر  رد  ياه  هصق  مامت  يرب و  یم  رتارف  اهایؤر  نیچرپ  زا  ار  شیوخ 

هزات یگنر  ار  اه  هرهچ  دنوادخ ، مان  لالز  ات  یهد  یم  هیدـه  هدزرابغ  ياه  مشچ  مامت  هب  ار  دـنوادخ  مالـس  يزیمآ و  یمرد  قلخ  اب 
.دهد

هرامش 87 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 30 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14471/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:15

.هیداجس هفیحص  ماش ، حبص و  ماگنه  اعد  زا  يزارف  - . 1

هرامش 87 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 157زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


.دتسیا یم  اشامت  هب  ار  وت  يوپاکت  دنک و  یم  ریسفت  وت  مان  اب  ار  زورما  ناهج ،

.دنک یم  رثأتم  ار  یناهج  تیوپاکت ، یتقو  دش ؛ دنهاوخ  وت  نامرف  هب  شوگ  اه ، هماگنه 

.ینز یم  دایرف  ار  تسدقم  فده  یسیون و  یم  دوخ  ار  شیوخ  ریدقت  یتقو  تشاد ؛ دهاوخن  زاب  شالت  زا  ار  وت  يا  هثداح  چیه 

! رادرب ریدـقت  هچقات  زا  ار  حبـص  .دنـشک  یم  راظتنا  ار  تیاه  ماگ  رورغ  اه  هداج  يزیوایب ! ناـهج  كراـت  رب  هک  دـیاب  ار  قشع  يرآ !
.تسا دنوادخ  دورد  حبص ،
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اه قیاقش  اب 

نیدلاردب مظاک  دمحم  / دای هچوک 

مامـشتسا ار  تشهب  يوب  هک  تسا  یفاک  دناوخب ، ار  نآ  زا  هحفـص  دـنچ  سک  ره  دراد ! ینـشور  گنر  هچ  نوخ ، تارطاخ  هچرتفد 
.دشچب ار  لاصو  دهش  دنک و 

تمس هب  اهنآ  يرادیاپ  هلبق  دیشروخ و  نوچ  دنداتـسیا  راوتـسا  هک  دیوگ  یم  یناسک  زا  تسا و  راب  رپ  قشع ، نوخ و  رتفد  تاحفص 
.دییارگ یتشهبیدرا  ياه  لگ  هب  ناشتوارط  دش و  لیام  هوک 

.دروخ یمن  مشچ  هب  رتفد ، نیا  ياجک  چیه  رد  یگدنز ، سردنم  يادص 

یفرح اجنآ  مهم ، ًالثم  ییاه  هغدـغد  هشیمه  دـنا و  هدروخ  طخ  همه  دای ، هچوک  نآ  رد  مینیب ، یم  وس  نیا  ام  هک  ییاه  باوخ  مامت 
.دنرادن نتفگ  يارب 

.دراد یهایس  هچ  ره  گرم  زا  تیاکح  نآ ، رخآ  ياه  گرب  رد  قشع »  » و هتشرف »  » دیدش روضح 

نآ زا  هدـنیآ  هک  مینادـب  مینیبـب و  همادا  رد  ار  شیوخ  هار  مینک و  ون  ار  هشیدـنا  هماـج  نآ ، قیمع  هعلاـطم  رود  کـی  اـب  تسا  بوخ 
، هچرتفد نیا  زا  يزارف  نک ! هاگن  .دیساره  دنهاوخ  هدز ، گنز  ياه  بش  ادرف ، فیلکت  ینـشور  اب  نوخ و  طخ  نآ  اب  مینادب  .تسام 

: دزاون یم  ار  اه  مشچ  دبات و  یم  رت  مامت  هچ  ره  ییانشور  هب 

«. تسا زازتها  رد  نادیهش  ام  ياه  تسد  نانچمه  دزیر و  یم  ورف  هک  تسا  هقیقش  هثداح ، ِناوخ  گرم  رد  »
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یسوط اروح  / ما هداتسیا 

نم هب  ار  شکانساره  تبیه  ناشک ، هزوز  امرس ؛ .مور  یم  ورف  رود  يا  هشیدنا  رد  دولآرابغ و  يا  هماج  اب  داب ، يوهوه  رد  ما  هداتسیا 
يامرـس رفـص ؛ ریز  هجرد  نیدـنچ  يامرـس  رد  ار  تدوـبک  ناتـسد  مروآ  یم  داـی  هـب  .مزیرگ  یم  شذـفان  ریت  زا  نـم  دـنایامن و  یم 

دوب هچ  .ار  هتسب  امرس  يدیپس  هدش و  ریپ  دوز  ياه  هفایق  هتفرگ ، فرب  نامشچ  هدز و  خی  ياهاپ  روبعلا ، بعص  ياه  هوک  ناتـسدرک ،
؟ یتسیاب یضارتعا  سامتلا و  چیه  یب  ات  درک  یم  بآ  ار  تخس  درس و  ياه  لیدنق  هک  تا  هنیس  يامرگ  رد 

هراپ هراپ  بلق  ترارح  مراد و  رطاخ  هب  فرب  يدـیپس  رب  ار  تخرـس  نوخ  ناشوج  يامرگ  زونه  .مدروخ  یم  هطبغ  تا  يرادـیاپ  هب 
نیا رد  ما و  هدنام  الاح  .متـسیرگ  یم  نم  يراج و  كاخ  رب  خرـس ، ياه  هلال  زا  یکچوک  يوج  درک و  یم  بآ  ار  اه  فرب  هک  تا 

.میرگ یم  ساسحا  ِنادنبخی 

رتسکاخ همه  متفاـی ؛ یمن  یـشتآ  چـیه  ملد ، رد  مدرک ، یم  هچ  ره  نم  و  راذـگب »! رـس  تشپ  تلد  ياـمرگ  اـب  ار  امرـس  : » یتفگ یم 
.هودنا تسا و  ترسح 

!« هاوخب يرای  شا  یهلا  ياه  هناشن  زا  تراگدرورپ و  زا  تسا ؛ یجیردت  گرم  يدیماان ، : » یتفگ یم 

«. دش دهاوخ  ینامسآ  دشاب ، هنیآ  شلد  سک  ره  یبآ ، نامسآ  ریز  : » یتفگ یم 

«. هدب تناما  تیالو ، غرمیس  هب  ار  تناتسد  تسین ؛ رید  زاورپ  يارب  تقو  چیه  : » یتفگ یم 

.ما هدروآ  الاب  دوجو ، مامت  اب  ار  ملد  هنیآ  الاح 

ياه هناشن  وت و  هب  ما و  هداد  شیوشو  تسش  لالز ، ياه  کشا  يوج  رد  .ما  هدودز  نآ  زا  رابغ  ریذپان ، یگتـسخ  یـشالت  اب  اه  لاس 
هنیآ اـت  دوشن  مشومارف  تشهب ، رطع  اـت  دـنکن ، مداـتعم  ما ، یگرمزور  رازآ  لد  يوب  اـت  ما  هدـمآ  نم  .ما  هدرپـس  لد  نامـسآ  ینارون 

.موش رون  نادرگ 

.دوش مجورع  نامسیر  ات  تسرفب  میارب  يا  هتسد  نامسآ ، ینارون  ياه  هشیر  نآ  زا  مه  وت 

زا مناوخ و  یم  وت  اـب  هراـبود  ربکا ، داـهج  نیا  رد  دـنیآ ، یم  ناـم  يراـی  هب  اـه  هتـشرف  یتـفگ  یم  مجاـتحم ! یهلا  دادـما  هب  ردـقچ 
! نک اعد  میارب  مه  وت  .مهاوخ  یم  يرای  نامیادخ 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنش

دادرم 1385  7

بجر 1427  3

Jol 29 2006

( يداه  ) یقنلا یلع  ماما  ترضح  تداهش 

ییاضر هدیمح  / راشرس يادص 

.دود یم  نامز  ياه  هقیقش  رد  هدرشف ، ینوخ  نوچ  هودنا ،

.دپت یم  ناشیرپ  بهتلم و  خیرات ،

ياه نایرـش  رد  رهز  تسین ؛ یـسفن  .تسا  هتفاکـش  ار  یلاوح  نیا  ماگنهان  ياوه  نویـش ، يوب  .دزو  یم  هثداح ، نیـشنرتسکاخ  داـب ،
.دوش یم  رپ  رپ  شرمع ، راهب  نیمود  لهچ و  .دشک  یم  دق  دیشروخ 

رد دسر و  یمن  نایاپ  هب  دیـشروخ ، ياه  کلپ  تشپ  راهب ، نیمود  لهچ و  دـبوک ؛ یم  رـس  رب  مارآان  هثداح ، دـم  رذـج و  رد  ارماس ،
.دچیپ یم  نازخ 
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.مبوشایب ار  هثداح  باوخ  ما ، هتخیر  ورف  يادص  اب  ات  ما  هدوشگ  ار  ما  هرجنح  دنونشب ، ار  میاهدایرف  ات  ما  هدوشگ  ار  ما  هرجنح 

يا هرجنپ  زونه  هن ! اما  ار ؛ تراشرس  يادص  دندرک ؛ نیشن  هت  ارماس  ياه  كاخ  رد  ار  تتبالصرپ  ياه  هناش  هناخاتسگ  هچ  نایمارح ،
هداجـس رب  .دـبای  یمن  شناوناز  رد  یناوت  .تسا  هدـیور  زور  ياه  هتخای  رد  رهز ، .تسا  هدرتسگ  دیـشروخ ، ياـه  لاـب  زونه  تسه ؛

.تسا هتشاذگ  ورف  كاخ  ياه  هناش  رب  ار  شیوخ  هودنا  بیرغ و  یلاح  اب  هتخیر ، ورف  شیوخ 

شتآ يدرمان ، ياه  هچوک  تسا و  هداتـسیا  .دنک  زاغآ  توکلم ، هب  ار  شیوخ  رفـس  کیالم ، لاب  نینط  اب  ات  رظتنم ، تسا و  هداتـسیا 
.تسا هتفرگ 

.دلسگب مه  زا  ار  اوسر  ياه  هریجنز  ات  تسا  هداتسیا 

.دیاشگب شوغآ  شیور  هب  ور  هتخوس ، ياه  لگ  يوب  اب  ور ، شیپ  يراهب  نوچ  تداهش ، ات  تسا  هداتسیا 

.دچیپ یم  رهش  هدش  اهر  ياه  هخاش  رب  نویش ، يوب  .دوش  یم  شوماخ  هتفر  هتفر  دیشروخ ، دود و  یم  شیاه  گر  رد  رهز ،

یجنپ هچیدخ  / یتوکلم ياوه 

.دننز یم  هجض  ارماس  ات  هنیدم  زا  ار  تنتفر  هودنا  اه ، هداج 

.تسا رادازع  ار  دوخ  یمیتی  هدنیآ  وت ، هناخ  رد  تشپ  لغب ، رد  مغ  يوناز  ایند ،

.دننک یم  رورم  ار  هاکناج  یمتام  نزح و  يروابان ، نابیرگ  رد  رس  اه ، هظحل  .درب  یم  ار  قیاقد  سفن  تزیگنا ، مغ  بورغ  ناهگان ،

یتوکلم ياوه  رد  تسارماس ، هناقشاع  سفنت  قیاقد  نیـسپاو  نیا  تسا ! هدش  خلت  یبورغ  نیـشن  هلجح  تا ، یگدنز  باتفآ  دوز  هچ 
.تروضح
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.دوش یم  زاغآ  هرابود  قشع ، ینادرگرس  وت ، زا  دعب 

وت تیالو  يوناز  رب  رـس  تیادـه ، ياه  هداج  مامت  .دوب  هتـسشن  هبرجت  هب  ار  شمارآ  تا  هیاس  ياکنخ  رد  لاس  هس  یـس و  تیالو ،» »
دورف هدجس ، هب  یناشیپ  تروضح  رد  تانئاک ، هک  تا  یگرزب  ربارب  رد  دنیاسن  عضاوت  كاخ  هب  رـس  سفق ، ناریـش  هنوگچ  .دنتـشاد 

!؟ دنروآ یم 

دنوادـخ رون  نایرج  يا  .دراد  رطاخ  هب  وت  روضح  ياوه  رد  ار  اه  « لکوتم  » روضح ناـقفخ  رد  لـکوت »  » شوخ معط  راـگزور ، زونه 
شیوخ تلاهج  یکیرات  رد  ایند  تنامشچ ، یتوکلم  تجح  یب  تهاگن ، نشور  یسوناف  یب  هک  تا ؛ یشوماخ  دابم  زگره  نیمز ! رد 

.دش دهاوخ  رو  هطوغ 

یجنم تیاکح  ات  دـنهاوخ ؛ یم  میقع  ار  تماـما  هلالـس  و  رتبا ، ار  ترون  همادا  .ناطیـش  هلالـس  دـنهاوخ  یم  هدـیرب  ار  تتمارک  همادا 
 . ...خیرات هدش  مگ  تارطاخ  رد  دوش  نوفدم 

.تسا زاورپ  ياوه  تیاوه  ردقچ 

تناما ار  تهاگن  یلالز  .اه  تشد  مامت  هب  مه  ار  تناتسد  تواخـس  .يدیـشخب  عیـشت »  » هتخوس ياه  ناج  هب  ار  تهاکناج  تبیـصم 
.سفق رد  ياه  يرانق  زاوآ  ینوزحم  هب  ار  تیاه  هظحل  هنابیرغ  اهراشبآ و  هب  يدرپس 

هعیـش و یگنتلد  يارب  دـشاب  يا  هراچ  ات  يدرپس  نسح »  » تدـنزرف هب  ار  تا  ینابرهم  مامت  اه و  ناشکهک  هب  ار  تا  هشیدـنا  تعـسو 
، دشاب تزیگنا  مغ  گوس  ناوخ  هیثرم  هشیمه ، يارب  ات  يدیشخب  ارماس  هب  ار  تا  هشیمه  متام 

زا هک  ییاهرعش  دنب  دنب  هب  دشخب  یم  مظن  و  اه ....» لکوتم   » رـصق ياه  هرگنک  هب  دنکفا  یم  هزرل  تراتفگ ، هدنبوک  نخـس  زونه  اما 
.دوش یم  هدورس  تقیقح  ناهد 
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نایرقاب دیمح  / ناگراتس رابت  زا 

! يداه ای 

! نیفراعلا ماما  يا 

! نیمز رب  ادخ  يراج  رون  يا 

! تماما نشور  ناگراتس  رابت  زا  يا 

! تمان يادف  مناج 

! تسا قح  وت  مان 

.تساه لد  غارچ  وت  مان 

.تس يدمحم  تیوخ 

.تس يدمحا  تیوب  رطع و 

.يداد زاوآ  ار  ربمایپ  زبس  تلاسر  تماما ، دنلب  هلق  زارف  رب  لاس  هس  یس و  وت 

.يدوب دمحم  نید  رادساپ  لاس  هس  یس و 

.يدیشون ار  لاصو  تبرش  ترمع ، راهب  نیمکی  لهچ و  رد  هکنآ  ات 

.تسا وت  ناقشاع  هاگداعیم  دیما و  هناخ  دیشروخ ، هربقم  وت  یتوکلم  هاگراب  زورما  و 
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هبنشکی

دادرم 1385  8

بجر 1427  4

Jul.30.2006

يدرورهس نیدلا  باهش  خیش  تشادگرزب  زور 

یجنپ هجیدخ  / یقارشا ياهزادنا  مشچ 

! راگزور هتفرگ  هم  نامسآ  رد  تا ، یگدنرپ  رمع  دوب  هاتوک  هچ 

! دیسر ماجنارس  هب  تا  یقارشا  زاغآ  دوز  هچ 

.دنرادن زاورپ  بات  ار  تا  هشیدنا  عافترا  اه ، هدنرپ 

.يا هداتسیا  دنلب  يا و  هداهن  نامسآ  ياه  همشچ  رب  مدق 

.دنتسشن راکنا  هب  هناریقح  هچ  ار  تزاورپ  تمظع  دوسح ، نامشچ  یناوتان 

.ار تلاهج  رد  هتفخ  ورف  نایکاخ  قیمع  باوخ  هدرپ  يدیرد  و  راو ! باهش  ایند ، نامسآ  هرطاخ  زا  یتشذگ  باتشرپ ، هدنزوس و 

سیدنت زا  یتشادرب  هدرپ  دولآ و  مهو  ياه  هظحل  زا  یتشذگ  راو  میـسن  كاخ و  یلاوح  رد  يدز  مدـق  هتـسهآ  ار  تندـمآ  ناهگان ،
.تقیقح

.تسوت یقارشا  ياه  هشیدنا  اهرواب و  تسدکی  یلالز  رد  هدش  نیشن  هت  ناهج ،

يارب دـشاب  يا  هناـشن  هک  اـه  هاگرذـگ  ماـمت  رد  يراـکب  نـشور ، ییاـه  سوناـف  اـت  تسدـالاب ، ياـه  هداـج  زا  يا  هدـمآ  هناـشن  یب 
.ینامسآ يدوهش  تمس  هب  ور  درخ ، یگدنامرد 
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.تسا هاتوک  هاتوک  اه ، نامسآ  هار  وت ، اب 

هفـسلف ياه  تشد  شطع  دناشن  یم  ورف  هک  تهاگن  ياوه  رد  تساز  ناراب  ياهربا  یلالز  .تتاملک  دهد  یم  تسارف  ياه  غاب  رطع 
.ار

.دنتسه تا  ینامسآ  هاگن  نیشن  تضایر  نانز ، وسوس  تسد ، رود  ياه  هراتس 

.دنروانش تا  یگدیروش  یتوکلم  ياوه  رد  قشع ، لقع و  هرذ  هرذ  .دراد  ار  اه  هتشرف  سفن  معط  تیادص 

.تهاگن هنایفوص  ياوه  رد  ار  دوخ  هنافراع  دجو  دنا  هدمآ  عامس  هب  تارذ ،

رت گرزب  هک  ار  وت  تسدالاب ؛ ياه  هچیرد  زا  دـنا  هدـناوخ  ار  وت  .تسا  نیمز  ياه  هناش  لمحت  زا  رت  نیگنـس  تراب ، هلوک  يراشرس 
.یتسه كاخ  روعش  مهف و  زا 

یگدیروش هب  ار  تارذ  مامت  خرس ،» ياه  لقع   » تسا و زادنا  نینط  اه  نرق  هرتسگ  رد  تا ، « یلیئربج زاوآ  يادص « زونه  يور و  یم 
.دناوخ یم  ارف  دوهش  و 

مـشچ هب  دـیاشگ  یم  يا  هچیرد  دولآ و  مهو  ياهرواب  لهج و  زا  دراد  یمرب  هدرپ  تا  یفـسلف  نیـشن  لد  هجهل  زونه ، يا و  هتفر  وت 
.یقارشا ياهزادنا 

.يوش یم  رارکت  ایند  يولگ  زا  هرامه  هک  یتسه  يا  هدنز  تقیقح  نآ  وت 

يریما نیسح  / یقرش باهش 

دیشروخ تفرعم  اه  گربلگ  نهذ  رد  راگنا  دنا ! هداد  رون  هویم  زبسرس ، ياه  هتوب  راگنا  دیآ ؛ یم  رون  يوب  ما ، هناخ  طایح  هچغاب  زا 
هدمآ تسا ؛ هدرک  عولط  نامسآ  زا  یباهش  راگنا  تسادخ ! گنر  هب  یباتفآ  ناهج ، هطقن  نیرت  یقرـش  زا  راگنا  تسا ! هدش  رو  هلعش 

.نیمز قرشم  نافراع  يالیل  یپ  رد  هفسلف  بتکم  يالم  يدرگ  هچوک  زا  لقع ، ندش  قشاع  زا  دیوگب ؛ رون  دلوت  هفسلف  زا  ات 

! دیوگب تیدبا  دلوت  زا  ات  دوش  یم  دلوتم  باتفآ  عولط  اب  حبص ، زامن  زا  دعب  زور  ره  يدرورهس ، نیدلا  باهش  راگنا 
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.مونش یم  لیئربج » رپ  زاوآ  ، » اه كدصاق  يزاب  زا 

عیفر ياه  هلق  حتف  زا  نامداش  هتفرگ و  فک  هب  ار  لاصو  نیعبرا  بارش  هدیـسرن ، لاس  لهچ  هب  زونه  شنـس  هک  ریپ  اما  ناوج ، يدرم 
.دراد یمرب  ماگ  قشع ، رهش  نیرخآ  تمس  هب  هشیدنا ،

.دهد یم  نایلالدتسا  ياپ  نتسکش  زا  ربخ  خرس ،» لقع  »

دروآ و یم  نابز  رب  ار  جالح  مان  یکدوک ، .دبای  یم  شندرگ  ياه  گر  رد  ار  ادخ  ياپ  در  شا ، هنارعاش  دوهش  فشک و  رد  یسک 
.تسا هتفرگ  رون  گنر  ناهج ، .دنام  یم  تریح  رد 

رد يا  هتـسکش  ياـپ  نوچ  فرـص ، لـقع  دـیوگب  دـهاوخ  یم  تسا ؛ هدروآ  هفـسلف  هچوک  رد  رون  روضح  زا  ربخ  نیدـلا ،» باهـش  »
.نابایب رد  يا  هتسب  هنشت  تسا و  ناتسهوک 

.درذگ یم  لد  زا  هشیدنا  هار  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ ینادرگرس  يارب  یبارس  روضح ، یب  هفسلف 

یمیظعلادبع همطاف  / قشع نامسآ  تفه  ات 

.ینک نشور  ار  رود  ياه  نیمزرس  ات  يدش  باهش 

.يدوب هدید  تیاه  مشچ  اب  هچنآ  زا  یتشون ؛ هژاو  هژاو 

.ار وت  نافرع  دندوب  هدیسر  نیقی  هب  تالمج ،

.يدومیپ ار  اهنآ  تا ، ینامسآ  ياه  لاب  اب  یکی  یکی  هک  تسوت ، هناگ  تفه  بیاجع  خرس ،» لقع  »

.یتفرگ شوغآ  رد  تدوجو  مامت  اب  ار  نامسآ 

.دش هدیشک  خیرات  تاحفص  رد  تا  یقارشا  ناتسد  اب  قشع ، حرط  يدیشک و  تضایر 

.درک ریحتم  ار  غرمیس  هک  تشاد  هبذج  ردق  نآ  تهاگن  دیسر ؛ فاق  هب  وت  ياه  لاب  اب  میسن ،

.نآ رد  دنوادخ  رکذ  اب  ار  تدوخ  يداد  وشو  تسش  یناگدنز و  همشچ  هب  يدیسر  وت 

.ادخ هب  يدیسر  وت 

.دش تلاصو  هاوگ  خرس ، لقع  قشع و  نامسآ  تفه  هب  يدیسر  وت 

ملاع نادایص  هک  مزاب  نآ  نم  »
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دنناوهآ مشچ ، هیس  نم ، راکش  دنشاب  جاتحم  نم  هب  یتقو  همه 

دنشاپ هدید  زا  کشرس  نوچ  تمکح  هک 

دنرود ظافلا  نیا  زا  ام  شیپ  هب 

« دنشارت انعم  نیا  زا  ام  دزن  هب 
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هبنشود

دادرم 1385  9

بجر 1427  5

Jul.31.2006

نوخ يادها  زور 

يدمحم سابع  / هزات یگدنز 

.مینک سح  نامبلق ، هفقو  یب  ياه  شپت  يادص  اب  ار  ندوب  ات  دریگ  یم  هار  نامیاه ، نایرش  رد  قشع ، هرطق  هرطق 

.دـهد یم  نایرج  یگدـنز  هب  ام ، ناج  همین  ياه  گر  رد  اهدور ، مامت  زا  رت  هناقـشاع  هک  تس  يا  هزاـت  یگدـنز  وت ، نوخ  هرطق  ره 
.دنک یم  روانش  ام  ناشیرپ  ياهدبلاک  رد  ار  ناج  دنوادخ ، هدارا  اب  هک  تسوت  هدنشخب  ياه  گر  یگدنز ، ياهدور  لالز 

گر رد  یگدازآ ، يدازآ و  زار  .جوا  زا  راشرس  یـسح  ییاهر ، زا  راشرـس  یـسح  يراد ؛ ار  اه  سح  نیرتابیز  نوخ ، يادها  ماگنه 
.دراد نایرج  وت  ياه 

.تسوت مارآ  لالز و  بلق  مراد ، غارس  هک  یعافترا  نیرتدنلب 

.لام زا  هن  ینک ، یم  ناج  زا  قافنا  هک  نانچ  يا ؛ هتخومآ  کین  ار  ایبنا  هریس 

.ینزب سپ  ار  زاین  ياه  تسد  هکنآ  یب  يراذگب ، ّتنم  هکنآ  یب  تسوت ؛ ششخب  اه ، ششخب  نیرتابیز 
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.ینک یم  شکـشیپ  کـچوک ، ياـه  هسیک  رد  ار  یگدـنز  .يزیخ  یم  رب  يریگتـسد  هب  دوش ، زارد  یتـسد  تیوـس  هب  هکنآ  زا  شیپ 
.ینک یم  هیده  ام  نشور  ياهادرف  هب  تنوخ  اب  ار  باتفآ  وت  .دنَاوت  ینابرهم  لالز  ياه  هرطق  راظتنا  مشچ  ام ، یباتفآ  ياهزور 

وت ياه  بل  زا  هک  تسا  يدـنخبل  قشع ، دریگ و  یم  همـشچرس  وت  کچوک  ياه  گر  زا  هک  تسا  يا  هنارک  یب  سونایقا  یگدـنز ،
مرگ ینابرهم  زا  هتـشابنا  هک  تسا  یکچوک  ياه  هسیک  شمارآ ، .تسوت  نادـنخ  هشیمه  ياه  مشچ  ینابرهم  راهب ، دوش و  یم  زاغآ 

.دوش یم  نامکچوک  ياه  بلق  تّوق  وت ،

يدابآدوواد هموصعم  / هدنشخب ناتسد 

.ینک یم  تمسق  نم  اب  ار  تناج  هریش  ینابرهم ، شورس  اب  وت  هک  هاگ  نآ  میاه ؛ گر  رد  یگدنز  دوش  یم  يراج 

وت .دـناوخ  یم  هرابود  یندـید  هب  ار  منامـشچ  روبـص ، بیجن و  هنوگ  نیا  هک  تسا  وت  هاگن  راثیا ، .تسین  مساپـس  ناوت  ار  تتواـخس 
.دراد هناخ  ناشخرد  یباتفآ  هریت ، ياهربا  نیا  سپ  رد  ییوگب  ات  يا  هدمآ 

هـشیدنا مناتـسد ، يامرگ  .دوش  یم  هدرتسگ  ترگیراـی  ياـه  سفن  رد  مناـج  دوپ  راـت و  .يرون  هدـیپس و  تراـشب  ارم  ياـه  بش  وت 
.تسا نویدم  ار  تزبس 

هرامـش هب  میاه  سفن  هک  هقیقد  نآ  دومیپ ، یم  ار  رخآ  ياه  ماـگ  نازخ ، هناتـسآ  رد  مقمر  یب  ياـه  لولـس  هک  تعاـس  نآ  يدـمآ ؛
.يدرک ینازرا  مدنمدرد  مسج  هب  ار  تناج  هراصع  يدمآ و  .دوبن  هرابود  ندوشگ  دیما  ار  ما  هتسب  نامشچ  دوب و  هداتفا 

.يدناوخ ارف  دیپس  یتایح  هب  ار  ما  هدرزآ  رکیپ  تا ، هدنز  ناور  اب 

.ینم هرابرگد  دلوت  يارس  هنارت  هک  الب ! یب  تناج  راوتسا و  تتمه 

زا ار  تناج  حور و  تمالـس  نازرل ، ییادـص  سیخ و  ییاه  هنوگ  اب  مرب و  یم  ـالاب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  میاـه  تسد  مزیخ و  یمرب 
هب ار  اه  ینادعمش  مزیخ و  یمرب  .منک  یم  بلط  راگدرورپ ،
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ار منامشچ  هرجنپ  يدناوخ و  ارف  ما  هناخ  نامسآ  هب  ار  دیما  ناگدنرپ  هک  مزیخرب  تیانمت  هب  هنوگچ  .منک  یم  توعد  میسن  باتفآ و 
؟ يدوشگ دیشروخ  زا  یتیاهن  یب  هب 

؟ يراذگماو ار  میاه  هرطاخ  یناوج  هک  میوگب  تساپس  هنوگچ 

رـس زا  ار  تا  هدنـشخب  ناتـسد  میاتـس و  یم  ار  تدنلبرـس  ياه  مشچ  .دنکارپ  یم  ینـشور  دچیپ و  یم  مدبلاک  هرذ  هرذ  رد  تیادص 
.مراشف یم  تدارا 

ییاضر هدیمح  / یگدنز غورف 

.تسا هتساخرب  وت  اب  ناهج ، تمالس و  هنارکش  هب  يا  هتساخرب 

.دنام دهاوخن  هتسب  تیور  هبور  يا  هچیرد  چیه  يا و  هتساخرب 

! دنز یم  جوم  وت  رد  هنوگ  نیا  هک  تایح  يوهایه  اشوخ  .تسا  یگدنز  هب  يدیما  دشوج ، یم  تیاه  گر  رد  هک  ینوخ 

یتسد اشوخ  یـشک ! یم  سفن  هک  ییاوه  اشوخ  .یناشن  یم  نارظتنم  کشخ  نابل  رب  هک  تسا  يرون  ياهدـنخبل  تنوخ ، هرطق  هرطق 
! یهد یم  هیده  ار  تنوخ  ینک و  یم  زارد  یناسر  يرای  يارب  هک 

.منک یم  سح  رت  کیدزن  ار  تیاه  مدق  يادص 

.دنز یم  وسوس  اهنآ  رد  یگدنز  غورف  هک  رظتنم ؛ دنقاتشم و  هک  یقمر  یب  ياه  مشچ  رس  رب  ینزب  يرتچ  ات  يا  هدمآ 

ار ناوتان  ياه  ناج  ات  يا  هدـمآ  .دوش  زاغآ  تایح  ات  ینک ؛ يراج  هدز  بش  کشخ  ياه  گر  رد  ار  تناگر  راـبیوج  اـت  يا  هدـمآ 
.ینک باریس 

! دنک زاب  تیفاع  هدنبات  هشیمه  مرگ و  ياه  باتفآ  هب  ور  ار  تیاه  مشچ  ادخ  دنک ، رتشیب  ار  تناوت  ادخ  يا و  هدمآ 

.دشکب دق  ات  ینک  کمک  ار  کشخ  ياه  هناوج  تنوخ ، هرطق  هرطق  اب  ات  يا  هدز  الاب  نیتسآ  يا و  هدمآ 
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.تسا ریگارف  تا  ینابرهم  رطع 

.یباتش یم  يرای  هب  هنوگ  نیا  هک  يا  هتسیز  گرزب 

.یناتس یم  تایح  يزبس  تنوخ ، یخرس  زا  هک  يا  هتسیز  گرزب 

.یشیدنا یم  نارگید  نتسیز  هب  هک  يا  هتسیز  گرزب 

نیدلاردب مظاک  / نوخ ياه  سفن  يادص 

.دنز یم  راج  ار  يزبس  یلو  تسا ، خرس  هچرگا  هک  ونشب  نوخ  نابز  زا  يا  هرطق  .تسا  راگزور  ياه  هیده  نیرت  سیفن  زا  نوخ ،

«. درک دیاب  یگدنز  تسه  قیاقش  ات  : » هک دراد  یم  هگن  هناقشاع  یتایح  رد  ار  ام  نوخ ، ياه  سفن  يادص 

هک دنک  یم  انب  هدنیآ  هب  ور  يا  هناخ  .دـنک  یم  قیرزت  دـنمزاین ، نطومه  هب  ار  تاجن  ياه  هژاولگ  یهد ، یم  هیدـه  وت  هک  ینوخ  اما 
.تساه یبوخ  مامت  راوید  هب  راوید  هیاسمه 

.دنبات یب  ناتسرامیب ، ياه  تخت  نوخ ، تارطق  شخب  تایح  يادص  يارب 

.دسرب شخب  ییاهر  کیپ  رت ، عیرس  هچ  ره  ات  دنرظتنم  ناراتسرپ 

.تسوت مان  ندنام  یقاب  شنایاپ ، هک  دیامیپ  یم  ار  يریسم  وت ، ییادها  نوخ 

.تسا دیما  ریوصت  نیرتراگدنام  ًالصا  دشخرد ؛ یم  یبوخ  هب  وت ، ياه  یبوخ  همانراک  رد  هک  تسا  یلزغ  نیرتدیواج  هیده  نیا 

! يا هدز  الاب  ار  نیتسآ  يا و  هدمآ  مه  زاب  منیب  یم 

دنمتداعس مظعا  / خرس مسبت 

.رادرب نم  شود  زا  ار  گرم  ریگ  سفن  هودنا  تسه ؛ تصرف  نتسیز  يارب  زونه 

! دوش هتخل  میاه  کلپ  تشپ  رگید ، هاگن  کی  ترسح  راذگم  دریمب ؛ میاه  گر  رد  یگدنز  لیم  راذگن 
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میاه ماگ  راذگم  نادلگ ؛ كاخ  لد  رد  ار  اه  هناد  نتـشاک  میاه ، تسد  دنک و  یم  بلط  ار  زارد  رود و  ياه  هداج  میاه ، ماگ  زونه 
! كاخ هب  ار  میاه  تسد  مراپسب و  نوکس  هب  ار 

.ار یگدنز  همهمه  دنونشب ، مقمر  یب  ياه  لولس  ات  نک  يراج  هرابود  ار  مرکیپ  کشخ  ياه  گر 

.دنک شوماخ  ار  اه  مسبت  یخرس  میاه ، سفن  يدرس  راذگم  شخبب ! يا  هزات  ياوه  ار  اه  هچیرد 

.يرابب روجنر  نت  نیا  لاس  کشخ  رد  ار  تنوخ  ياه  هعرج  رگا  تسه  ندوب  يارب  تصرف  میوگب ؛ نخس  نتفر  زا  راذگم 

مبلق غارس  دشیدنا ، یم  گرم  هب  هک  يرتسب  زا  نتـساخرب  يارب  راوید ، هب  هداد  هیکت  ياه  لاهن  نتفرگ  اپ  يارب  هرابود ، ندییور  يارب 
.ریذپب ار  میاه  تسد  شهاوخ  هداتفین ، نیسپاو  ياه  هرامش  هب  منتسیز  نابرض  ات  ریگب ! ار 

.ینزب هرگ  مدیما  کیرات  ياه  هنزور  هب  ار  باتفآ  ناوسیگ  هک  تسه  تناوت  یتقو  .راذگم  اهنت  اه  هیاس  یگیاسمه  رد  ارم 

هک دشاب  نم ؛ یناراب  لصف  رد  یشاب  يرتچ  یناوت  یم  دنرگن ؛ یم  ارم  هک  ییاه  مشچ  ياوه  رد  تسا  هدیچیپ  ناراب ، ياه  هسوب  يوب 
.دشاب وت  یناراب  لصف  هانپ  ادخ ،

يریما نیسح  / تبرق دصق  هب 

.دسرب ینابرهم  تیاهن  یب  هب  دناوت  یم  هک  يددع  اهنت  راثیا ؛ یقشاع و  برض  لودج  یگدنز ، تسا و  يزرورهم  هصرع  ناهج ،

منز یم  وت  قشع  زا  مد  شیک ! مه  يا  نطو ! مه  يا  نم ! هنییآ  يا  منز  یم  وت  قشع  زا  مد  .یتسودرگید  تسا و  رهم  هصرع  ناهج ،

! داب وت  میدقت  منوخ  ياه  هرطق  هرطق  دشوج ، یم  وت  قشع  زا  منوخ  رگا 

هب دوکر  زا  ترجه  میآرد ؛ هب  نتسشن  تبرغ  زا  مهاوخ  یم  .ما  هدرک  تبرق  دصق 
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هب يراـی  تسد  دـهد ، یم  یتـسود  ربـخ  خرـس ، یلـاله  هک  یهاـگیاج  نیلوا  رد  مهاوخ  یم  .هعماـج  هب  دوـخ  زا  ترجه  شـشوج ،
شنم و ماغیپ  ما ، هشیدـنا  یکاپ  ماغیپ  دـیرفآ ؛ يادـخ  هک  نآ  ره  هب  تسا ، نم  قشع  ماغیپ  مشخب  یم  هک  ینوخ  .مهد  رگید  یقـشاع 

.سب تسا و  تبحم  شا  همه  هک  ینید  تفرعم  مایپ  یگدنز ، تقیقح  هب  هعیش  تفرعم  ماغیپ  ما ، يدرم  ناوج 

ياه شپت  مامت  مهاوخ  یم  ما و  هتخیر  مبلق  هسیک  نورد  ار  دیما  ایرد  کی  تسا ، هدـمآ  شوج  هب  میاه  گر  رد  باتفآ ، هک  نونکا 
.منک هیده  ار  ینامداش 

؛ ما یناریا  نم  .منک  یم  غیلبت  ار  شیوخ  گنهرف  تیناقح  نآ ، اب  هک  تسا  يا  هناسر  نم ، نوخ  هک  منک ؛ هیده  ار  منوخ  مهاوخ  یم 
.مالسا هراصع 

يدیمح مثیم  / رابب ربا  لثم 

ناراب دـننام  دـنرابب ! نابایب  هدروخ  كرت  ياه  بل  رب  دـنوش و  خرـس  ییاهربا  ات  نک  اطع  نامـسآ  هب  ار  تدوجو  يایرد  هرطق ، هرطق 
! شاب

.دنا هنشت  اهدور  شاب ؛ يراج  همشچ  نوچ  نک ! ریثکت  ار  تدوخ  نک و  تمسق  ار  تدوجو  اه ، گر  يارب  شاب ؛ بلق 

.دتفا یم  نیمز  رب  یتخرد  زا  یگرب  هظحل  ره  نک ! شوگ  ریوک  ياه  هلان  هب 

یم بآ ، هرطق  کی  یتح  .تسوت  ياـه  گر  رد  تسا ؛ وت  ياـه  تسد  رد  يراد ، ندرگ  رب  هک  ار  یقح  هدـب ! ار  دوخ  ندوب  تاـکز 
.دنک ظفح  ار  یگرب  ناج  دناوت ،

! رابب ربا ، يا  دوش  رید  هکنآ  زا  شیپ 
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هبنش

دادرم 1385  14

بجر 1427  10

Aug.5.2006

مالسلا هیلع  همئالا ) داوج   ) یقت دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

یجنپ هجیدخ  / تشهب رطع 

؟ تسا هدرک  نت  هب  ار  راهب  مادک  رطعم  نهاریپ  میسن ، كاخ ؟ هرتسگ  رد  هدیچیپ  هک  تسا  راهب  مادک  شوخ  يوب  نیا 

نـصحت هک  هنیدم  یلاوح  هب  دنا  هدیـشک  نماد  ناهج ، هشوگ  هشوگ  زا  هک  دنا  هدینـش  ار  هتـسرون  لگ  مادـک  شوخ  يوب  اه ، هناورپ 
؟» همئالا نماث   » هناخ رد  تشپ  دنا  هدرک 

؟ ار نامز  بلق  تسا  هتخادنا  شپت  هب  نینچ  ینامسآ ، هثداح  مادک  ناجیه 

.تیاه مدق  زا  ار  تشهب  رطع  دشک  یم  سفن  كاخ ،

.تا یتوکلم  يامیس  زادنا  مشچ  هب  دنا  هدوشگ  کلپ  اه ، هرجنپ  مامت 

.وت تمارک  ناشوج  همشچ  یلالز  يوب  اب  ار ، قشع  شطع  دنا  هدیود  هوک ، هب  هوک  تشد و  هب  تشد  تسدرود ، ياه  تشد  ناوهآ 
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یتقیقح نوچ  وت  اما  راگزور ، يارب  دش  یم  ریگ  سفن  تندمآ ، راظتنا  تشاد  رگید  .هنیدـم  ناهد  رد  تسا  ناگتـشرف  تاولـص  رطع 
نامهم تتمارک  ناوخ  رـس  رب  قشع »  » ات دـنک ؛ روبع  تروضح  نما  هارهاش  زا  تماما »  » ات یتشادرب  رـس  نارزیخ »  » ناـماد زا  راکـشآ ،

.دیاسایب تا  ینابرهم  راس  هیاس  رد  تیالو ،»  » ات دوش ،

ورملق هدودحم  هب  ناشراظتنا  ینادرگرـس  رد  تیاده ، ياه  هداج  .درک  دهاوخ  سفنت  تا  یهلا  شمارآ  ياوه  رد  لاس  هدفه  ناهج ،
.دنا هدیسر  وت  روضح 

رادتقا ایند ، ات  يا  هدمآ  .دیآ  یمن  دنب  هظحل  کی  نامـسآ ، هلهله  يادص  .دـنک  یم  اغوغ  روش  دود و  یم  ناجیه  بجر ، نایرـش  رد 
.دیاشگب نیسحت  هب  بل  شناد ، تمکح و  ربانم  مامت  رب  ار  تا  یندل  ملع 

.دنز هیکت  وت  راتفر  راتفگ و  هب  تعیرش ، ات  يا  هدمآ 

.دنامب راد  هلابند  تیالو ، هصق  ات  يا  هدمآ 

! دش دهاوخن  مک  وت  تبحم  تدارا و  هیاس  اه ، نرق  هرطاخ  زا  زگره  همئالا ! داوج  ای 
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  تدالو 

يدمحم سابع  / گرزب ِکچوک 

تـسد .دنور  یم  اه  سونایقا  لابقتـسا  هب  هک  نانچ  دندمآ ؛ تلابقتـسا  هب  اهدور ، مامت  .يدـش  دـلوتم  دـنوادخ ، ینابرهم  يادـتبا  رد 
.دش هتخیمآ  دوواد  نیگمغ  ياه  همغن  اب  وت ، شنیرفآ  زاغآ  .دننک  یم  وزرآ  ناراب ، ياه  هرطق  مامت  ار  تیاه 

زا اـه  كدـصاق  .دـنا  هدرک  ناراـب  هسوب  ار  نیمز  كاـخ  شتراـیز ، يارب  نامـسآ ، تفه  هک  یتـسه  يا  هدـنرپ  نیرت  کـچوک  وـت ،
دـش وت  کچوک  ياه  مدق  هاگمدق  نیمز ، .دنربب  ناراب  هنـشت  ياه  مشچ  تبرت  يارب  ار  تمدق  كاخ  ات  دنا  هدمآ  اه  لصف  نیرترود 

.دننزب هسوب  شنت  رب  دوجو  مامت  اب  ناراب ، يایر  یب  ياه  هرطق  ات 

.دنربب تاغوس  اه  تخرد  مامت  يارب  ار  وت  ینامسآ  يوب  ات  دندش  تقشاع  هشیمه  ناریاز  اه ، هدنرپ 

.قارع نازوس  ياه  باتفآ  زا  ینک  رت  هنشت  ار  اوه  ات  يدمآ  وت 

تفرگ و ندیزو  وت  کچوک  نهاریپ  رد  يرادافو ، قشع و  .دنزب  ناشرـس  هب  نتفکـش  ياوه  وت ، ياه  سفن  رطع  زا  اه  غاب  ات  يدـمآ 
.دش تتدالو  هناشن  تداهش ،

رتفد رد  تنوخ ، اب  ار  اه  یتلادع  یب  رطـس  رطـس  ات  .ینک  باریـس  هناکدوک  ار  هنـشت  ياهریت  مامت  تکچوک ، هرجنح  اب  ات  يدـمآ  وت 
.یسیونب خیرات  زاب  هشیمه 

اپ رب  هدش ، هداد  هدعو  زور  ات  وت  نوخ  رطع  اب  نامسآ ، دوش و  نشور  هراتس  ناشکهک  ناشکهک  تلالز ، نوخ  زا  ات  يدش  هدیرفآ  وت 
رد دتسیاب و 

.وت هدش  هدیشاپ  نامسآ  هب  نوخ  مِرش  زا  دزیرن  ورف  شیوخ 
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.دنزرف یب  ياه  هراوهگ  ییالال  تا ، هیرگ  يادص  دش و  اه  نامسآ  نوتس  وت ، کچوک  ياه  تسد 

.دنا هدش  مگ  شدنخبل  رد  اه  نامسآ  هک  یتسه  يا  هدنرپ  نیرت  کچوک  وت 

؛ يدنوادخ ياه  هزجعم  زا  وت 

هک یتسه  يراگزومآ  نیرت  کچوک  وت  يزومایب ؛ نارگید  هب  ار  يراگتـسر  هار  نکمم ، نامز  نیرت  هاتوک  رد  ات  يا  هدش  هدیرفآ  وت 
.تخومآ ام  هب  ار  قشع  نیرت  گرزب 

ییاضر هدیمح  / تندمآ زا  داش 

.ینک انعم  تنامشچ  کچوک  ياه  سونایقا  زا  تیاه ، هیرگ  نیلوا  اب  ار  بآ  روانش  نوناق  ات  يا  هدمآ 

.يوش ردپ  زابرس  نیرت  کچوک  ینیبب و  تکزان  ياه  کلپ  تشپ  زا  ار  اروشاع  ناشورخ  نایرج  ات  يا  هدمآ 

.دنک شوماخ  ار  تکچوک  يولگ  ریت ، هتخادگ  ياوجن  ات  يا  هدمآ 

.کئالم هتسویپ  ياه  تسد  رد  اه ، نامسآ  رد  دوش  یغارچ  تا  هراوهگ  ات  يا  هدمآ 

.ار هسیسد  رد  هتخادگ  نیا  ار ، كاخ  یناروشب  ات  يا  هدمآ 

.تسا هتخادنا  هلولو  تانئاک  رد  تدالیم 

! البرک هتخادگ  ياه  تشد  دیهش  نیرت  کچوک  دپت ، یم  گرزب  تلد 

یلگ نوچ  ار  وت  هک  یناـهج  دـنک ؛ یمن  محر  تا  یکدوک  هب  یتـح  هک  یناـهج  يا ؛ هدوشگ  تنوماریپ  ناـهج  هب  مشچ  يا و  هدـمآ 
ار تا  هناـکدوک  ياـه  هدـنخ  ساپـسان ، دوش و  یم  وـت  رطع  زا  هدـنکآ  هک  یناـهج  دـنک ؛ یم  رپ  رپ  ردـپ  ياـه  تسد  رد  کـچوک ،

.دنک یم  شوماخ 

.دنز یم  جوم  ار  بآ  رود  يایؤر  تهاگن ، مجح  يا و  هدمآ 

.تسا هتفرگ  راهب  يوب  بابر ، ناماد  ياه  ناتستشد  يا و  هدمآ 

.دراد یم  او  تریح  هب  ار  وت  نیگنس ، یمغ  اب  هراومه  تردپ ، ینامسآ  ياه  هدنخ  يا و  هدمآ 

! یشیدنا یم  زاورپ  هب  دوز  هچ  کچوک ، يرتوبک  نوچ  يا و  هدمآ 

.دوش زاغآ  تا  هراپ  هراپ  هنشت و  يولگ  زا  خیرات ، ياه  جنر  ات  يا  هدمآ 
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.دنک ینیگنس  ناشیاه  هناش  رب  راشرس  یهودنا  دنوش ، یم  تندمآ  زا  داش  هک  نانچمه  کئالم ، ات  يا  هدمآ 
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.دهد یم  سای  کچوک  ياه  لگ  يوب  تیاهدنخبل  يا و  هدمآ 

.يراد یم  او  ناکت  هب  ار  تانئاک  همه  ینز و  یم  دنخبل 

.دشاب رطعم  تا  هرطاخ  شوخ  يوب  زا  هشیمه  خیرات ، ياوه  ات  يا  هدمآ 

یجنپ هجیدخ  / يداش رد  قرغ 

تخرد مامت  باوخ  دـندش و  رطعم  ار  تیاه  سفن  رطع  اه ، لگ  يدیـشاپ ، یلاوح  دـکار  ياوه  هب  ار  تدـنخبل  هک  قیاـقد  ناـمه  زا 
.دیسر ییافوکش  هب  بیس ، ياه 

! درک يداش  رد  قرغ  ار  ناهج  ياه  هرجنپ  مامت  دیشخب و  اه  غاب  هب  ار  راهب  تا ، هناکدوک  فیطل  يادص  توارط 

.دیشک ناهج  رس  رب  شمارآ  ناینرپ  تهاگن ، يدوشگ و  کلپ 

راشرـس اه ، هقیقد  مامت  دندید ؛ ار  وت  باوخ  اه ، هداج  مامت  دناشن ، ییافوکـش  هب  ار  بابر »  » ناماد تروضح ، تشهب  هک  زور  نآ  زا 
.دندیشک كرس  هّللادبعابا »  » هناخ هب  ترادید ، قوش  هب  شوگیزاب  ياه  هراتس  مامت  دندیسر ، شمارآ  هب  تهاگن ، یبآ  زا 

هناهب شلد  اونین ، كاخ  ناهگان ، درک ، روبع  البرک  نهذ  یلاوح  زا  تا  هرطاخ  هک  نیمه  دـیزو ، كاـخ  ماـشم  رد  وت  يوب  هک  نیمه 
.يا هدروخ  مقر  ینارون  نشور و  رایسب  كاخ  نیا  ریدقت  رد  هک  ار  وت  تفرگ ؛ ار  وت 

! ینزب مقر  ار  گرزب  ياه  تشونرس  تکچوک ، ياه  تسد  اب  ات  يدمآ  وت 

.دندش تا  یکدوک  ياه  هظحل  يزاب  مه  اه ، هتشرف  يدمآ و  وت 

.دریگن هلصاف  تا  یلاوح  زا  زگره  ات  تسب ، لیخد  تا  هراوهگ  هب  ار  شیاه  هفوکش  مامت  راهب ،

.دناوخ یم  ییالال  تیارب  ایند 

! تسا شخب  تذل  ناهج  وغآ ش  رد  تروضح  ردقچ 

.البرک هنابیرغ  هاگن  ترسح  رد  یشاب  تداهش  هروس  نیرت  کچوک  ات  يدمآ  وت 

.ینزب دنویپ  یگنادواج  هب  خرس ، یبارحم  رد  ار  تا  یگهام  شش  ات  يدمآ 

! ناج یلع 

.یشاب ادهشلادیس  هناقشاع  لزغ  تیب  هاش  ات  يدمآ  وت 
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نیدلاردب مظاک  دمحم  / هراتس رپ  لصف  زا  يا  هقادنق 

.تشگ یم  راهب  هب  ندیسر  يارب  يا  هنزور  لابند  دوب و  هتفرگ  زییاپ  ياه  سفن  يرایسب ، نایلاس 

ار ینامسآ  ياهادص  دبس  دبس  ناگدنرپ ، دنوش و  رورس  اشامت و  قرغ  همه  هک  دسر  ارف  یمدحبـص  ات  تشگ  یم  نانچمه  زین  نامز 
.دننک ییاریذپ  طاشن ، ربخ  شوخ  رباع  زا  رهش ، ياه  هچوک  دننک و  ینازرا  نیمز  هب 

.تسا هدش  هدروآرب  هک  ییوزرآ  هب  مزود ؛ یم  زورما  هرجنپ  هب  ار  اه  مشچ  ...

.دنیشن یم  رکُش  زا  ینیریش  ياه  همزمز  اه ، بل  يور  دیآ و  یم  تسا ، هتفرگ  توکلم  يوب  هک  يا  هقادنق  اب  راهب ،

.تسین بیصن  یب  یتخرد  چیه  يداش ، نیا  زا 

.دنزب مه  رب  ار  نشج  نیا  درادن  دصق  سک  چیه  .دنریگ  یم  هرهب  اه  لد  یمامت  ییانشور ، مسوم  نیا  زا 

.دراذگ یمن  تاُرف »  » اما دنامب ؛ رورس  زا  راشرس  سدقم ، نامز  نیا  دنهاوخ  یم  همه 

.دبای همادا  نامداش  ياهرطس  نیا  دراذگ  یمن  دوش و  یم  دراو  هزاجا  مادک  هب  تسین  مولعم 

.دنیبب یگدنز  يولبات  رب  ار  نویش  شقن  دیاب  دعب ، هام  شش  هک  دوب  هدرکن  ار  اجنیا  رکف  يدیع  چیه 

.دوب هدییور  زبس  ياه  گنر  هزات  .دوب  هدش  هراتسرپ  لصف ، نیا  هزات 

.دوب هتفرگ  وخ  هدیسرون  ياه  هناوج  اب  نیمز ، نیا  هزات 

هدازربکا ریما  / هدنخ ...هیرگ 

.ار یتسه  هنادرد  ندمآ  دیایب  دجو  هب  نامسآ  ات  یتشاذگ  كاخ  رب  مدق 

.ار تا  ینامسآ  مسبت  دنک  زاغآ  ندیدنخ  شرع ، ات  يدرک  هیرگ 

.قشع لاثم  یب  لامج  هب  دوش  نشور  ملاع  مشچ  ات  ایند  رب  يدوشگ  مشچ 
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یم مه  وت  يزابرس ؛ نیرخآ  هک  ینک  تباث  ات  تردپ  رصان » نم  له   » يادن هب  یشاب  یخـساپ  ات  هراوهگ  رد  ینز  یم  اپ  تسد و  و  ... 
.یناشنب رمث  هب  ار  مالسا  تخرد  شیوخ ، نوخ  اب  یناوت 

.يا هتشاد  او  رکفت  هب  ار  یناهج  اما  يا ؛ هدرکن  هبرجت  ار  يرمع  دنچ  ره  ناهج ، نیا  زا  تسین  شیب  هام  شش  تا  هلصاف  دنچ  ره 

.هشیمه ات  دراد  نایرج  دش و  يراج  ههام  شش  يا  هرجنح  زا  هک  ینوخ  تسا ، يراج  خیرات ، ياه  گر  رد  مایا ، هشیمه  ات  تنوخ 

تردـپ کچوک  زابرـس  وت  .يراگتـسر  تمـس  هب  دـشاب  ییامنهار  ار  ملاع  ات  تسا  هدـمآرد  نایرج  هب  خرـس ، هاگولگ  زا  هک  ینوخ 
.یتسه

يروآرب دایرف  ینک و  زاب  ناهد  دیاب  تردپ  ناتـسد  يور  رب  يراذـگب ، مه  رب  کلپ  یلو  تسین  ینادـنچ  هلـصاف  هام ، شـش  هچ  رگا 
.ار کیرشال » ، » ار دنوادخ  یگدنب  ار و  يدازآ 

.يراذگب شیامن  هب  قشع  زا  ار  فیصوت  نیرتابیز  تاملک ، نیرت  خرس  اب  دیاب 

ناتسد يور  رب  ینزب  اپ  تسد و  یگدادلد ، نارک  یب  يایرد  رد  ینزب  اپ  تسد و  دیاب  .تردپ  ناتسد  يور  رب  يراذگب ، مه  رب  مشچ 
، ناهج رب  دنک  هدنخ  شندوشگ ، رپ  زور  رد  ات  درک  هیرگ  شندمآ  زور  هک  يا  ههام  شـش  ریوصت  ددنبب  شقن  اه  هنیآ  رد  ات  تردـپ 

.دنوش یم  ریزارس  وا  قارف  رد  هک  ییاه  کشا  هب  ددنخب  ات 

 . ...يورب نادنخ  ات  يدمآ  نایرگ  يرآ 

يریما نیسح  / مسوبب ار  تیولگ  راذگب 

اما دـنک ، یم  هیرگ  دـلوت ، زا  دـعب  یکدوک  ره  مناد  یم  هکنآ  اـب  .دـنبب  ار  تکچوک  نامـشچ  يا  هظحل  نم و  شوغآ  رد  ریگب  مارآ 
.مروایب بات  ار  تا  هیرگ  مناوت  یمن 

.مونشب ار  تبلق  يادص  مهاوخ  یم  ینامب ؛ مشوغآ  رد  رتشیب  راذگب  .مناسرب  ایند  همه  شوگ  هب  ار  تدلوت  يداش  مهاوخ  یم 

زونه تساباب ! ياه  مشچ  هیبش  هزادنا  یب  هک  تیاه  مشچ  نابرق  نم ! کچوک  ردارب 
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کـشا دـیاش  ندوب ؛ هدـنز  ینعی  ندرک  هیرگ  دـیاش  مناد ، یمن  دـننک ، یم  مـالعا  هیرگ  اـب  ار  ندوـب  هدـنز  ناـکدوک ، ارچ  مناد  یمن 
! تسا یگدنز  رهظم  نتخیر ،

.مریگ یم  شوغآ  رد  ار  وت  مسوب و  یم  ار  تیولگ  هک  مشاب  رفن  نیلوا  ات  مسوبب  ار  تیولگ  راذگب  مکچوک ! ردارب 

نیمه مه  نم  رخآ  .ینیـسح  دـنزرف  ینیبـب  ینک و  زاـب  مشچ  یتـقو  دراد ؛ تذـل  یلیخ  رخآ  يدـنخ ! یم  هـیرگ  ناـیم  ارچ  مـناد  یم 
.متشاد ار  ساسحا 

! يدمآ شوخ  هیقر  هداس  يایند  هب  مشاه ! ینب  کچوک  يابیز  نیسح ! کچوک  یلع  بابر ! کچوک  لفط 

هتسیاش تداعس  یلع  / یگناورپ يوب 

.هدروخ كرت  ياه  بل  يوب  بیرغ ، ياه  یگهام  شش  يوب  دیآ ؛ یم  يریش  ناشکهک  يوب 

باب ات  دوش  یم  زاب  نامسآ  ياهرد  دراذگب ! مدق  نیمز  هنیس  رب  یمارآ  هب  كدوک ، نیا  ات  دوش  یم  کیدزن  نیمز  هب  ردقچ  نامسآ ،
يوب هچنغ  نیا  .دهد  یم  یگناورپ  يوب  هچنغ  نیا  دوش ؛ یم  نیمز  میدقت  شکچوک ، ياه  تسد  اب  جیاوحلا  باب  ات  دیایب ، جـیاوحلا 

.دهد یم  هدش  رپرپ  یگهام  شش 

تسا هدمآ  غاب  هب  تسا  يزور  ود  هک  ار  يا  هچنغ 

دراد ندیچ  رس  هنامز  تسد  نامگ  یب 

دـلوت و نشج  تسا و  هداتـسیا  نامـسآ  .دـنک  یم  همزمز  ار  یگنـشت  ياه  بل  تسد و  رد  يا  ههام  شـش  اـب  تسا  هداتـسیا  نامـسآ 
نامـسآ نماد  زا  اه  هناورپ  اه و  هچنغ  يوب  دزیر ؛ یم  نیمز  هب  اه  هچنغ  يوب  اه ، هناورپ  يوب  دوش ؛ یم  مخ  .تسا  هدـش  یکی  زاورپ ،

.دزیر یم  نیمز  هب 

.دنک یم  بات  یب  شیاه  گنس  مامت  اب  ار  نیمز  ههام ! شش  نیا  دراد  يراّرف  رطع  هچ  هآ !

.دنوش یم  زاب  شا  هراومه  گرزب و  تعسو  هب  اه ، هرجنپ  مامت  دراذگ و  یم  نیمز  رب  اپ 

.دنوش یم  شریگارف  رطع  تسم  نیمز ، نامسآ و  رد  هچ ، ره  دراذگ و  یم  نیمز  رب  اپ 
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.دشخرد یم  شیاه  تسد  رد  رگید ، هام  دنچ  طقف  شیاه  ناشکهک  مامت  اب  نامسآ ، تسا و  گرزب  شکچوک  ياه  تسد  ردقچ 

.درگن یم  شا  هدش  رپرپ  ههام  شش  هب  دوش و  یم  مخ  نامسآ 

.دراپس یم  كاخ  هب  مارآ ، ار  کچوک  يا  هچنغ  دوش و  یم  مخ  نامسآ 

يریما نیسح  / قشاع ههام  شش 

.دنا هدمآ  یناشفارطع  هب  هتفکشون  ياه  هچنغ 

.دنشاب يا  هعرج  ار  هعیش  خیرات  یگنشت  وت  مان  يافص  رد  ات  دنیوج  یم  ار  وت  دنیوگ و  یم  ار  وت  نتفکش  زار  اه  بآ 

.دنیوشب نت  زا  ار  ربمایپ  نادنزرف  نتشاذگ  هنشت  هانگ  وت ، هاگن  تراهط  رد  ات  دنیوج  یم  ار  وت  اه  بآ 

هب دـندزد و  یم  بیـس  اه  هچغاب  زا  درذـگ ، یم  اه  نابایب  رهـش و  زا  اه ! هصق  گرزب  لفط  يا  وت ، تمظع  يایرد  لاـبند  هب  اـه  بآ 
.دنهد یم  ینان  هکت  ناگنسرگ ،

هاتوک شرمع  راهب  هک  رغصا  یلع  یگدنز  ضرع  ینعی  یگدنز  نیسح و  تیالو  ياوه  رد  سفنت  هام  شـش  طقف  ینعی  یگدنز  و  ... 
.دمآ

! دوب هناقشاع  وت  هناکدوک  قشع  هام  شش  هزادنا  هب  مرمع  مامت  شاک 
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هبنش هس 

دادرم 1385  17

بجر 1427  13

Aug.8.2006

مالسلا هیلع  یلع  ماما  ترضح  تدالو 

يدمحم سابع  / نیرتاشگ هرگ 

.دوش یم  ینارون  وت  یناشیپ  زا  هام ، دنک و  یم  زاغآ  هبعک  راوید  دنخبل  زا  ار  زور  باتفآ ،

.دوش زاغآ  وت  ياه  سفن  نیلوا  زا  خیرات ، ات  دتسیا ، یم  تکرح  زا  نامز ،

مارآ مارآ  اه ، هنایروم  ار  زاجح  تیلهاج  .دوش  یم  رت  کیدزن  نیمز  هب  هشیمه  زا  نامـسآ ، .دریگ  یم  نایرج  وت  ياـه  سفن  اـب  اوه ،
زاغآ وت  ندز  کلپ  نیلوا  اب  نشور ، یگدنز  مامت و  وت  ياپ  شیپ  رد  تلالـض  .دسرب  وت  اب  یباتفآ  ياهزور  هب  خـیرات ، ات  دـنوج  یم 

.دوش یم 

.دنک انعم  دوجو  مامت  اب  ار  تلادع  ات  دراذگ  یم  كاخ  هب  مدق  وت  اب  قشع ، .دنک  یم  زاغآ  وت  زا  ار  ندیشک  سفن  نیمز ،

.دنوش تمان  يدانم  وت ، زا  دعب  لاس  ياه  لاس  ات  درک  دنهاوخ  دنلب  رس  كاخ  زا  یکی  یکی  تندمآ ، نمی  هب  اه ، هرانم 

هناقـشاع تا ، یکدوک  ياه  باوخ  يارب  ات  دـنام ، یم  رادـیب  ینالوط ، ياه  بش  هام ، دـننیب و  یم  ار  نامـسآ  اه  هدـنرپ  تندـمآ ، اـب 
.یشاب نشور  ياهزور  روآ  مایپ  ات  ییآ  یم  زاجعا  اب  .دناوخب  ییالال 
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نیا يرت ؛ نابرهم  مسانـش ، یم  هک  یناردپ  مامت  زا  وت  .ییآ  یم  نیمز  رادید  هب  ادخ  هناخ  رد  يور ؛ یم  دـنوادخ  ینامهم  هب  هدـماین ،
.دروخ دنهاوخ  مسق  تا  هناخ  تشخ  تشخ  ار 

ار ناـمیاه  بش  اـت  يا  هدرپـس  اـه  هراتـس  هب  ار  تیاهدـنخبل  .يدـنوادخ  هدـنب  نیرت  نمؤم  هک  ییوت  .مراد  ناـمیا  وـت  ییاـهنت  هب  نم 
نامرات ياه  بش  رد  مرگلد ، ات  يا  هدرک  هسوب  باریـس  تا  یناشیپ  زا  ار  هام  ناـشخرد و  هشیمه  ياـه  هراتـس  نیا  .دـننک  یناـغارچ 

وت .میدرک  زاب  ار  نام  یگدنز  رد  هداتفا  ياه  هرگ  مامت  وت ، مان  اب  .میدش  گرزب  وت  مان  اب  میتخومآ و  ار  نتساخرب  وت ، مان  اب  ام  .دباتب 
.ینک تیرشب  هدز  بش  ياه  هچوک  نامهم  ار  دیشروخ  ات  يدمآ 

.دنوشن متخ  خزود  هب  ناهج  ياه  هار  ات  يدمآ  وت 

لزنمرـس هب  ار  ام  یـشکب و  شود  هب  هفوک  گنتلد  ياه  هچوک  رد  هنابیرغ ، ار  ربمایپ  رازه  راهچو  تسیبودص  تناما  راب  ات  يدمآ  وت 
.یناسرب تاجن 

.تسا نام  یکدوک  لالز  ياهزور  رکذ  شمان ، هک  یگرزب  نآ  وت  .یشاب  اشگ  هرگ  نیرت  گرزب  هک  يدمآ  وت 

يدابآ دوواد  هموصعم  / لدع سونایقا 

.درک هبرجت  شرطعم  شوغآ  رد  ار  تندیسر  ياه  هظحل  هبعک ، يدمآ و 

.دیشک دق  تنامشچ  ولألت  رد  باتفآ  يدمآ و 

یتسرپ هناگی  تمـس  هب  تقـشم ، رپ  ییاه  لاس  لوط  رد  وا  هک  يا  هداج  هدـنهد  همادا  ربمایپ ؛ زا  سپ  يدـنوادخ  تراـشب  نیتسخن  وت 
.دوب هدوشگ 

.دنیآ یم  تداهش  هب  هفوک  ياه  ناتسلخن  ار  تا  ییاهنت  ياه  همزمز 

.درک دهاوخ  مرگ  ار  تیرشب  هدازآ  ياه  لد  تسا ، یقاب  ناهج  ات  تتلادع ، نشور  هشیمه  قاجا 

.یگدنز تمالک  تسا و  یتسار  یگنادرم و  ریوصت  تهاگن ،

.دنک یم  نشور  ار  كاخ  نامشچ  تیاه ، مدق 
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.دوش یم  هداز  ینابرهم  لدع و  زا  یسونایقا  شا ، هرطق  هرطق  زا  هک  ناشورخ  تسا  ییایرد  ریدغ ،

.دهد یم  وشو  تسش  ار  مناج  يور  رس و  تفرعم ، زا  یناراب  میاشگ ، یم  هک  ار  تا  هغالبلا  جهن 

رد ار  مدوپ  رات و  راهب  ناتـسمز و  درـس  ياه  هلیم  زا  موش  یم  اهر  .میادز  یم  مرطاخ  زا  ار  لهج  هچ  ره  رابغ  منک و  یم  تسار  رمک 
! نادیواج رتسگ  تلادع  يا  .دریگ  یم  شیوخ 

نینط هفوک ، نوزحم  ياه  هبارخ  هک  وت  زا  دوب ؛ نادنمدرد  ياهدرد  هدـنهد  نیکـست  تا ، يدرم  ناوج  ياه  هناش  هک  میوگ  یم  وت  زا 
.ار تیاه  هیرگ  يادص  رهش ، ياه  لخن  هک  هنوگ  نامه  دنتخانش ؛ یم  بوخ  ار  تیاه  ماگ 

یناولهپ تیاور  برع ، خیرات  درب و  دهاوخن  رطاخ  زا  ار  تتعاجـش  هزاوآ  تیبملا ،» هلیل  ! » هدنروآ نامیا  نیتسخن  يا  میوگ  یم  وت  زا 
.ار تا 

.دناوخ ارف  لزغت  هب  ار  نامشوماخ  ناهج  تا ، يزرورهم  يادن  يدمآ و 

ییاضر هدیمح  / تا يدیشروخ  ياوه  رد 

یم باریس  ار  هدماین  ياهزور  شطع  هک  یسیخ  ياه  هنوگ  اب  ار  تا  یهاگنابش  ياوجن  مونـش و  یم  ار  تیادص  اه  نامـسآ  مامت  زا 
.دنک

هک تسوت  دالیم  يارب  شلد  دـجنگ ، یمن  دوخ  تسوپ  رد  هبعک  .مشک  یم  مشچ  هب  ار  تنابرهم  ياه  ماگ  در  اـه ، نامـسآ  ماـمت  زا 
.دپت یم 

.دنک هدنکآ  لباقم  ياه  لاس  روش  زا  ار  تندمآ  ات  تسوت  هدوشگ  شوغآ  هبعک ، تسا و  روانش  میسن  رد  کئالم ، میالم  ياوجن 

.دنهد هیکت  تربتس  ياه  هناش  هب  ناهج ، ياه  لخن  ات  ییآ  یم 

.دنزب جوم  وت  يارب  ار  شتبرغ  همزمز  هاچ ، ات  ییآ  یم 
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.يزادنیب هلولو  نامسآ ، دولآرابغ  ياه  هچوک  رد  يروآرد و  هزرل  هب  ار  تانئاک  تا ، یهاگنابش  زوس  زا  ات  ییآ  یم 

! تسوت دالیم  رظتنم  هشیمه ، زا  رتراشرس  هبعک ، ییآ و  یم 

.يزیرب کشا  هاچ ، رد  ار  تراشرس  جنر  اه  لاس  ات  ییاشگ  یم  ار  تیاه  مشچ 

.دوش رشتنم  اه  هرانک  مامت  رد  تربص  يونشب و  ار  همطاف  دوبک  ياوجن  ات  ییآ  یم 

.هفوک نامیتی  دنسانش  یم  بوخ  ار  تیاه  مدق  يادص  ییآ و  یم 

.دشک یم  سفن  تا  يدیشروخ  ياوه  رد  هبعک 

تلباقم رد  يدرمان  همه  نیا  كاخ و  يور  هبور  .ییاشگ  یم  مشچ  وت  دنشک و  یم  لِک  کئالم ، دنوش و  یم  زاب  زور ، ياه  هچیرد 
.دنیشن یم  عامس  هب  دزیخ و  یمرب  تهاگن  نمی  هب  زور ، .دشک  یم  دق 

باوخ تیاه  ماگ  تبالص  زا  ناطیش ، زا  راشرس  ياه  هچوک  ادرف ، ات  يا  هدش  مارآ  ردام  شوغآ  رد  وت  تسا و  هتفرگ  باتـش  نامز ،
.دنوش بوشآ 

درم مه  ار  تا  یکدوک  نایلاس  مامت  وت ، تلادع ! راوتـسا  نوتـس  تنابرهم ، ياه  تسد  هک  يا  دنک ، یمن  شومارف  ار  تعولط  هبعک ،
.يا هتسیز 

یجنپ هجیدخ  / روضح شوخ  رطع 

.دهد یم  خر  شنیرفآ  نطب  رد  نامز ، كرد  زا  رتارف  يا  هزجعم 

.تسا هدز  وناز  ار  لیدب  یب  زاجعا  نیا  تریح  هکم ،

قیاقد نیرت  سدـقم  رد  تسدالاب ، تاظحل  یگنهآ  شوخ  رد  ناـهگان ، .دـشک  یم  درد  دـسا ، تنب  ياـپ  هباـپ  دوجو ، ماـمت  اـب  هبعک 
.دنک یم  لگ  راهب  نیرتابیز  تیدبا ، هخاش  رب  روضح ،

ياهراوید هب  دـبوک  یم  اباحم  یب  هزجعم ، .ادـخ  هناخ  رود  مه  نآ  راـظتنا ؛ ماـمت ، زور  هس  .تسا  ندروخ  كرت  هداـمآ  هبعک ، راوید 
.دنک یم  عولط  باتفآ  هبعک  یناشیپ  زا  زاجح ، هدز  تریح  ناگدید  لباقم  رد  ناهگان  .هبعک 
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.بلاطوبا كدوک  ینامسآ  ياه  مسبت  ینیشن  لد  رد  قوش  زا  دچیپ  یم  نامسآ 

.ار قافتا  نیا  تمظع  دراذگ ، یم  كاخ  هب  یناشیپ  دنیشن و  یم  نیمز  رب  هکم ، .ار  شا  يروابان  دنز  یم  کلپ  هکم 

قمع زا  هتساخرب  یلزا ، يرون  رون ؛ رد  دچیپ  یم  ایند  .كاخ  هرتسگ  زا  هطقن  نیرترود  ات  دنکارپ  یم  ار  شروضح  شوخ  رطع  میـسن 
.يردیح هاگن  نانشور 

.ار هعقاو  تمظع  تسا ، هدوشگ  تریح  ناهد  ملاع ،

یم ار  شیاـه  بل  یمـسبت ، ...یناـبرهم و  زا  يدودـحمان  تعـسو  هب  هفطاـع ، زا  یناـهج  هب  دـیاشگ  یم  کـلپ  یلع ، ینعی  كدوک ،
.دنافوکش

.شنیرفآ تانونکم  زا  هدوشگان  يزار  دنوادخ ، رارسا  زا  يرس  تسا ؛ یلع  نیا 

.تسا یلع  هنافراع  ياه  مسبت  یتوهال  هبذج  زا  راشرس  قافآ ، مامت 

.دنا هتسشن  اشامت  هب  ار  شا  یتوکلم  هوکش  اه  هرجنپ  مامت  ناهج ! تسا  هدرک  توکس  شمان ، تبیه  زا 

شوخ ناگدنرپ  هنارت  نیرتابیز  هب  تندمآ ، یقیـسوم  ردقچ  دوبعم ! هدنب و  هناقـشاع  ياه  فینـصت  زاغآ  شنیرفآ ، ریظن  یب  راکهاش 
! دنام یم  ناحلا 

.تسا هیبش  تسدارف ، یقیسوم  نیرتزاونلد  نحل  هب  تیادص ، نینط 

.دوب انشآ  تمان  شوخ  معط  اب  راگزور ، ماک  نیا ، زا  شیپ  .دنراشرس  تندمآ  رطع  زا  ناهج ، هدماین  ياهزور 

.دوب هدرک  رب  زا  ار  تا  يدرم  ناوج  یناولهپ و  نییآ  ناهج ، رطس  هب  رطس  نیا ، زا  شیپ 

! دنشورخ یم  تهاگن ، هراشا  هب  اهدور ، .دننک  یم  تسار  دق  وت ، يادص  قوش  هب  اه  ناتسلخن 

! دنراد ار  وت  تدارا  تبحم و  راب  هلوک  دوخ ، شود  رب  تقلخ ، هرذ  هرذ 

« یلع ای  : » تفگ شدوخ  عورش  رد  هرذ  ره 

تسا یلع  یلع  ترطف ، هناقشاع  دوصقم 

! دنا هتسشن  راظتنا  هب  ار  وت  هاگن  تاوارط  تلادع ، ياه  غاب 
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! شنیرفآ رهم  هب  رس  زار  يا 

! تتفرعم يوس  هب  شون  هعرج  مشاب و  تا  یگنادواج  نارک و  یب  سونایقا  نیشن  لحاس  رمع ، قیاقد  مامت  دش  یم  شاک 

يریدن هیقر  / ییآ یم  مدای 

نآ تسب ؛ تماق  دنلبرـس ، مارآ و  تتدالو ، مارحالا  هریبکت  اب  هک  يراوید  ندز  لاب  لاب  دـیآ و  یم  مدای  تردام ، ياه  مدـق  ینیگنس 
.تسکش دهاوخن  ار  شزامن  یگنس ، چیه  هک  هنوگ 

.يا هتشذگ  نآ  زا  وت  هک  يراوید  تسکش  دهاوخن 

ربـیخ هتـسب  ورف  راـک  زا  هرگ  دنتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  قدـنخ  دـحا و  ردـب و  هک  ما  هدـید  اـهراب  ار  تناتـسد  تفوطع  تیموـصعم و 
لمج و كانلوه  یلاوح  هب  دـندش و  در  باوج  یب  ياـه  مالـس  زا  دندیـشک ، دـق  ناتـسلخن  هاـچ و  یـسک و  یب  يوس  هب  دـندوشگ ،

.دندیسر نیفص  ناورهن و 

! بیرغ ياه  بلق  نینمؤملاریما  ای 

! شخردب هشیمه  ات  ما ، هدماین  تا  هغالبلا  جهن  روط  هب  هنهرب  اپ  زونه  هک  نم  رد 

هدازربکا ریما  / قشع سونایقا 

؟ دجنگ یمن  يا  هژاو  چیه  رد  هک  ار  ییاه  هظحل  منک  فیصوت  هنوگچ 

؟ درادن ار  نآ  حرش  بات  سک  چیه  هک  ار  یقیاقد  قوش  روش و  منیشنب  حرش  هب  هنوگچ 

.تسا ام  نونکا  یتسه و  هیامرس  هک  وا  زا  تفگ ؟ یلع  زا  دیاب  هنوگچ ،

ار شندید  راظتنا  ایند  هک  يدرمربا  ندمآ  زا  دجنگ ؛ یمن  شیوخ  تسوپ  رد  هبعک ،
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یلع نامـسآ  ياه  مدـق  شرف  هبعک ، ناماد  .تسوا  ینامـسآ  لامج  هب  هاگن  قوش  زا  تسا ، هدرک  كاـچ  ناـیم  رگا  هبعک  .دـشک  یم 
یلو دـیاین ، ایند  هب  یکدوک  یهلا  میرح  رد  ات  دـندنار  نوریب  سدـقملا  تیب  زا  ار  میرم  هکنیا  هن  رگم  تسا ؛ هبعک  دـنزرف  یلع  .تسا 
یلع نینمؤملاریما ، هّللا ،» دـی   » هک دـشاب  ییاج  ات  دـسا ، تنب  همطاف  رب  دـشاب  ییاوأم  ات  هدرک  هراپ  هماج  هدـیرد و  نهریپ  هبعک  اـجنیا 

!؟ دراذگب كاخ  رب  ماگمالسلا  هیلع 

تسوپ رد  هبعک  درادن ؛ بات  هبعک  .تسا  هدمآرد  مطالت  هب  قشع  زا  یـسونایقا  تسا و  هدش  دلوتم  رون  زا  یناشکهک  هبعک ، هنیـس  رد 
.دجنگ یمن  شیوخ 

.دوجو هیامرس  تسا و  شنیرفآ  هنادرد  یلع ، رگید  الاح 

.شیاه مدق  رب  ندز  هسوب  يارب  ار  هام  دیشروخ و  دنا و  هدیرفآ  وا  هب  نتخود  مشچ  تین  هب  ار  اه  نامسآ 

.دروایب دورف  میلست  رس  شیاه  ماگ  رب  ات  دنا  هدرک  قلخ  ار  نیمز 

.دوش یم  هتفاکش  نایم ، زا  هبعک  هک  تسا  يزور  زورما  و  ... 

نادامار نیرسن  / تیب لها  غارچ  مشچ و 

.تیور هب  تسا  هدوشگ  شوغآ  هبعک ، همطاف ! نزب  دنخبل 

! هدب هیکت  شدنلب  ياهراوید  هب  ار  تناتسد 

! راذگب شکربتم  ياه  گنس  رب  ار  ترس 

.وش لخاد  وگب و  یلع » ای   » ادخ نذا  هب  الاح 

.دنوش هتسب  ترس  تشپ  اهراوید  راذگب 

.تسا تیب  لها  غارچ  مشچ و  هک  يدولوم  یشاب و  وت  اهنت  ادخ ، هناخ  میرح  رد  راذگب 

.نک كاپ  نیبج  زا  قرع  رادرب و  تا  یناشیپ  زا  هرگ  وناب !

! دشورف یم  رخف  میرم  نب  حیسم  رب  هدماین ، زونه  هک  تسوت  دنزرف  نیا  کنیا 
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! دنک یم  نشور  ار  ادخ  شرع  شلامج ، رون  دهن و  یم  نیمز  رب  ياپ  تکدوک  يدوز ، هب  هک  شاب  داش 

! دزیخ یمرب  یتسه ، ناکرا  مامت  زا  يداش ، هلهله و  يدوز ، هب  هک  شاب  داش 

.تسادخ حور  ادخ و  تسد  ادخ ، مشچ  .تسا  نامیا  تلادع و  مسجت  وت ، دنزرف  وناب !

.تسا هدش  مگ  اه ، هلهله  يوهایه  رد  هک  هد  ارف  شوگ  تدنزرف  هیرگ  يادص  هب  همطاف ! نزب ، دنخبل 

هداز حیبذ  هرطاف  / رون یلع  ٌرون 

.دریگب ندیراب  يولع ، لاصخ  ناراب  رگم  ات  دنا  هتخود  هکم  نابرهم  نامسآ  هب  مشچ  فاصنا ، كاپ  ياوه  زا  هدنام  رود  قلخ ،

شوغآ رد  ار  بیاجعلاوبا  كدوک  راذگب و  نوریب  هناخ  راوید  زا  ياپ  .دیسر  نایاپ  هب  هبعک  هزور  هس  تفایـض  دسا ! تنب  همطاف  وناب ،
.دنیوا هّللا  هجو  يور  ترسح  رد  نایشرف ، نایشرع و  هک  یکدوک  ریگب ؛

شمان هب  ار  ادخ  لزا ، زا  نایـسدق ، .تسا  هدرک  شتـسمرس  تروهظون ، لگ  شوخ  هحیار  هک  تلادع  مان  هب  دراد  يا  هدشمگ  هنامز ،
.دش هتفریذپ  یهلا  هاگرد  رد  شا  هبوت  وا  كاپ  نادناخ  تعافش  زا  توکلم ، ناوضر و  زا  هدش  درط  مدآ  دنا و  هداد  دنگوس 

شوغآ هب  ار  ینامـسآ  تناما  تسا ، هدـش  ایلوا  اـیبنا و  همه  قوشعم  مودـق  هب  رختفم  قح ، تمحر  يدـبا  راد  تنم  نیمز ، هک  کـنیا 
یلع ٌرون   » قادصم ود ، نیا  هک  دنیـشنب  ییابیز  نابل  رب  دمحم ، ياشگلد  يور  رادید  زا  فعـش  دـنخبل  ات  راپـسب  تمحر  ینب  شدارم ،

.دن « رون

، نایملاع ات  تسا  هدیـشک  تیدـبا  ات  رون  زا  یطخ  درک ، عولط  هبعک  زارف  رب  يدـنوادخ ، ضیف  ندـعم  زا  هک  يریذـپان  نایاپ  تلادـع 
.دنشاب راودیما  نیمز » رد  تلادع  يریگارف   » هدعو ققحت  هب  نانچمه 
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روپ نامیلس  همطاف  / اشگ هرگ  میسن 

دروآ ام  هب  ور  هک  منادن  تسا  یتسم  هچ  »

؟ دروآ اجک  زا  هداب  نیا  یقاس و  دوب  هک 

نکم هتسب  راک  تیاکش ز  هچنغ  وچ  الد 

« دروآ اشگ  هرگ  میسن  حبص  داب  هک 

.تسا هدروآرد  شبنج  هب  ار  هکم  ياضف  تندمآ ، هلهله 

یم راظتنا  ار  وت  هوکش  اه ، هیناث  .تسا  هدش  دلوتم  ادخ  هناخ  رد  یکدوک  .دنرب  یم  تسد  يور  هب  ار  هبعک  ندش  هتفاکش  ربخ  اهداب ،
.تسا هتسشن  راظتنا  هب  ار  نیمز  یلو  مه  دیشروخ  .دننز  یم  اپ  تسد و  تندید  يارب  نامز ، تعاس  رد  هدرشف  اه ، هظحل  دنشک و 

رد نامیا  يا و  هدمآ  رون  زا  .يدوب  هدش  هناخ  مه  ار  ادخ  همطاف ، تردام  اب  اهرظن ، زا  ناهنپ  هک  زور  هنابش  هس  زا  سپ  یسر ؛ یم  وت 
.تسا یلجتم  تیاه  مشچ 

.دوش یم  شرف  تیاه  مدق  ریز  نامسآ ،

.دنروآ یم  بلاطوبا  شوغآ  رد  ینشور ، زا  یقبط  اب  ار  وت 

نازیوآ شناتخرد  زا  هام ، هک  ییاه  هچوک  رد  دنک  یم  لگ  تیاه  سفن  رطع  زا  راهب  دـنوش و  یم  هتفکـش  تهار  رـس  رب  اه  هفوکش 
.دنیبب رت  بوخ  ار  وت  هرهچ  ات  تسا  هدش 

.اه ینابرهم  هب  ینز  یم  دنخبل 

.دبای یم  نایرج  تمالک  تغالب  رد  اهدور  نیریش  تیاکح 

.ینالوبقب همه  هب  ینک و  هدنز  رگید  راب  ار  مالسا  ادخ ، لوسر  دوبن  رد  ات  يا  هدمآ  ًالصا  دش ؛ یهاوخ  دمحم  راد  تناما  وت 

.نامز يوسارف  رد  تسا  هدیچیپ  تروضح ، رطع 

.ناوخ هنارت  شناگدنرپ ، تسا و  هدش  شوغآ  ار  وت  رهش ،
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تسا و هتـسشن  وهایه  هب  ناهج  .دنک  یم  نشور  ار  نیمز  یتسار ، غارچلچ  دوش و  یم  هدینـش  اه  گنـسرف  ات  ناگتـشرف ، لاب  يادـص 
.تسا يوگدمآ  شوخ  لاح  رد  میسن ،

! كرابم تدالیم 

نایرقاب دیمح  / تلادع درم 

«. نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف  « ؛ نیمز رب  تسادخ  تجح  هک  يرون  هبعک ، رد  دش  هتفکش 

اب ات  هبعک ، زا  درک  عولط  نیمز ، رب  ادـخ  هداتـسرف  نیلوالا ، ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  تماما  ناوریپ  ار ، تیالو  ناقـشاع  داـب  هدژم 
.دشاب اه  ناج  رگشزاون  شروضح ، رطعم  میسن 

هار رگزاغآ  ات  دمآ  اه ، لد  هبعک  ارهز ، رسمه  یبن ، وریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تلاسر ، راد  مچرپ  تلادع ، درم  هناگی  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دشاب قشع 

.دلاب یم  دوخ  هب  هبعک  تسا و  رون  فعش و  قوش و  رسارس  هکم 

.دراپسب تلادع  زبس  راهب  هب  ار  نیمز  هریت  كاخ  ات  دراذگ  یم  مدق  شرف  رب  شرع  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسوا نابرهم  هاگن  هنشت  ریدغ ،

، دننیشن یم  نشج  هب  ار  شتمحر  راس  هیاس  هفوک ، نامیتی 

.دنوش یم  باریس  شتواخس  همشچ  زا  نانیکسم  و 

.تساه یبوخ  زاغآرس  هک  كرابم  شدالیم 
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( فاکتعا  ) ضیبلا مایا  زاغآ 

يدمحم سابع  / زاورپ شوغآ 

هدایپ نیا  زا  منکب  لد  .گنراگنر  ياه  مدآ  یغولش و  برس و  دود و  همه  نیا  زا  منکب  لد  منکب ؛ لد  وهایه  همه  نیا  زا  مهاوخ  یم 
هرجنپ همه  نیا  دننک ، یم  ضوع  گنر  زور  ره  هک  يا  هزاغم  همه  نیا  دننک ؛ یمن  ادیپ  ار  ناشدصقم  هاگ  چـیه  هک  یغولـش  ياهور 

.دنا هدش  هتسخ  ررکم ، ياه  ندش  هتسب  زاب و  زا  تساه  لاس  هک  يا 

ینادعمـش مامت  لثم  مهاوخ  یم  .رود  ياهزورید  راگزیهرپ  نامه  یکدوک ، هزیکاپ  دوخ  ناـمه  مشاـب ؛ مدوخ  زور  دـنچ  مهاوخ  یم 
.منک نتفکش  زیربل  ار  مناج  ياضف  مهدب و  لگ  یلمخم ، ياه 

نامسآ نیمز و  هدرتسگ  ياه  هرفس  مامت  بحاص  هک  یـسک  منیـشنب ؛ رگید  یـسک  هرفـس  رـس  رب  هدش ، هک  مه  زور  دنچ  مهاوخ  یم 
.تساه

.مورب ادخ  ینامهم  هب  مهاوخ  یم 

، زاورپ زاب  شوغآ  نانوچ  دنوادخ ، نانامهم  ییاریذپ  يارب  هشیمه  شیاهرد  هک  يا  هناخ  دجسم ، مورب ؛ دنوادخ  هناخ  هب  مهاوخ  یم 
هدامآ ار  مدوخ  زاورپ ، يارب  دـیاب  هک  ییاه  تعاس  هب  مراپـس  یم  لد  روآ و  لالم  یگتـسخ و  ياهزورید  زا  میوش  یم  نت  .تسا  زاب 

ینامهم زیربل  هک  ییاه  تعاس  دروخ ، یم  دنویپ  تمحر  قشع و  اب  هک  ییاه  تعاس  منک ؛
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اـیر و زا  باـنتجا  دوـخ ، ياـه  یگتــسب  لد  زا  زیهرپ  اـه ، یهاوـخ  هداـیز  زا  زیهرپ  زیهرپ ؛ هزور و  ياـهزور  مدــنوادخ ؛ یناـبرهم  و 
.یهاوخدوخ

منز یم  فرح  ادخ  اب  نآرق ، ندناوخ  اب  هک  ییاه  تعاس  رد  مزاس  اهر  ار  شیوخ  ات  جوا ، هب  مراپس  یم  لد  یگنتلد ، ياهزور  زا  رپ 
.دهد یم  ار  ما  هدرک  شومارف  ياه  شسرپ  مامت  خساپ  دنوادخ  و 

.تسا ضحم  باوص  نآ ، رد  مه  ندیباوخ  یتح  هک  ییاه  تعاس  اه ؛ تعاس  نیا  زا  مشوخرس 

یجنپ هجیدخ  / یگدنشخب لالز  رد 

.شیوخ ینادرگرس  ياه  هداج  زا  متسه  يرفاسم 

.ما هتشذگ  سوه  اوه و  شنزرس  زا  ما و  هدمآ  نایصع  ینالوط  هار  زا 

هدمآ رگا  .مریگ  یم  كاخ  يوب  مراد  .شیوخ  زا  موش  یم  زیررس  مراد  ما ؛ هدروآ  دوخ  راب  هلوک  رد  ار  تیصعم  لاس  کی  ینیگنس 
یم شوگ  هب  ضیبلا ،» مایا   » هرجنح زا  هک  وت  فاص  يادص  لابند  هب  ما ؛ هدمآ  دنوادخ  يوجو  تسج  هب  نم  .يا  هدناوخ  دوخ  وت  ما ،

.دسر

؟ تسه یهار  هناخ  نیا  هب  ارم  ایآ  یهد ، مهانپ  تا ، هناخ  جنک  رد  ات  ما  هدمآ  .يا  هدناوخ  تمحر  هجهل  هب  ارم 

؟ دوشگ دهاوخ  میور  هب  ار  رد  یتسد ،

.وت هناخ  رد  دجسم ؛ رد  موش  مرُحم  مهاوخ ، یم 

.دنزاورپ بات  یب  ملد ، ياه  هناورپ  .هناقشاع  ياه  همزمز  رد  منک  تولخ  وت  اب  هغدغد ، یب  ات  مهاوخ  یم  يا  هشوگ 

! وت هناخ  رد  مشاب  هتشاد  يا  هزور  هس  فقوت  ضیبلا ،» مایا   » هاگتسیا رد  راذگب 

.درادن ار  اه  « ّتینم  » راب هلوک  ینیگنس  بات  میاه ، هناش  .مرادن  رفس  يان  رگید 

.منک اهر  تا  ینابرهم  ظیلغ  ياوه  رد  ار  مشیاین  نارتوبک  مهاوخ  یم 

هس .تسا  رارق  یب  ما  هداجس  .منک  لسغ  تا  یگدنشخب  وفع و  لالز  يراج  رد  مهاوخ  یم 
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.مراذگ یم  تا  ینابرهم  تمحر و  ياه  هناش  رب  رس  زور ، هنابش 

اهر نت  رب  هبوت »  » نهاریپ .تتمارک  ناماد  هب  مهن  یم  رـس  و  دواد » ما   » اب هلان  مه  تباجا ، نامـسآ  رد  منک  یم  اهر  ار  مزاین  ناگدـنرپ 
.موش یم 

هس نم ، .هناقشاع  يدوهش  زا  راشرس  اه ، ندوبن  ندوب و  زا  یهت  یلالز ! فافش و  ياهزور  هچ  یناراب ! هراتـس  نشور و  ياه  بش  هچ 
.نایصع ياه  نابایب  زا  ینادرگرس ، تریح و  ياه  هچوک  زا  مبایب ؛ ار  مدوخ  مراد  تصرف  زور 

.دنا هتفرگ  روضح  گنر  میاه  هظحل  .دنریگ  یم  جوا  متونق  زا  زاین ، ياه  کقاجنس  .تسا  هتفرگ  زاورپ  يوب  ما ، هداجس 

! تسا کیدزن  لاصو  ردقچ  .دندش  زیر  هفوکش  ار  شیاین  ياه  هظحل  مناتسد ، .مونش  یم  ار  ناگتشرف  ياوجن 

! هّللا یلا  هبرق  تسدالاب  ياه  هبترم  زا  دیدزاب  .تشگزاب  يارب  یتصرف  فاکتعا ،

.روط تسادق  رد  هناقشاع  ینصحت  فاکتعا ؛

.اه هتشذگ  ناربج  يارب  يا  هطقن  فاکتعا ؛

.شیوخ هدنیآ  هب  يرفس  فاکتعا ؛

.ناسنا هرابود  دلوت  يارب  يزیخاتسر  فاکتعا ؛

نیدلاردب مظاک  دمحم  / برق لفحم  ریگ  هشوگ 

.اجنیا ییایب  هک  يا  هتشاذگ  لد  يارب  یتبون 

.دهد دنویپ  نامسآ  هب  ار  وت  هک  دوش  یم  ادیپ  ایند  نیا  رد  ییاهزیچ  مه  زونه 

.تسه شیوخ ، ندیدن  يارب  ییاج  زونه 

ات هدنزاس ؛ كاپ و  ياه  نتسیرگ  يارب  دوش  یم  ادیپ  مشچ  یهاوخب ، ات  اجنیا 
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.دوش یم  ادیپ  هداس  یمیمص و  ياه  لد  یهاوخب ،

.افص ینیبب و  رون  طقف  هک  اجنیا  يا  هدروآ  .يا  هدرک  دوخ  هارمه  ار  حور  نیرتایوپ 

.یناسرب تشهب  نیریش  ياه  گنر  هب  ار  دوخ  رت ، عیرس  هک  يا  هتفگ  کیبل  ار  یتوعد 

.يا هدرک  زیهرپ  دهد ، یم  ایند  يوب  هک  ییاه  هظحل  همه  زا  وت 

.دننک یم  همزمز  ار  اهاعد  نیرتهب  تیاه ، تسد  ینارتسگ و  یم  اه  یکاپ  هلبق  يور  هبور  ار  تا  هداجس 

.دروخ یم  مقر  نیا ، زا  سپ  ياهزور  يارب  نوگ  هنیآ  یتشونرس  .دراب  یم  تزامن  يامیس  زا  صالخا ، ناراب 

ییایند .ییاشگب  دوخ  يور  هب  ار  لامج  هچیرد  هدماین ، ياه  لاس  مامت  هزادنا  هب  زور ، هس  نیا  رد  يا  هدمآ  برق ! ِلفحم  ریگ  هشوگ 
تاجن قدص و  زا  لامالام  یطیحم  .دوش  یم  مامشتسا  نآ  زا  تریح  یتفگـش و  يوب  اهنت  هک  يا  هدرک  اپ  تسد و  دوخ  يارب  بیجع 

دنهاوخن زگره  دنـشاب ، تنـشور  تاعاس  زا  نوریب  هک  ییاـه  هژاو  .تسا  زیاـمتم  يا ، هتخاـس  ره  اـب  هک  يا  هدرک  میـسرت  دوخ  يارب 
.دنیوگب وت  زا  تسناوت 

ییاضر هدیمح  / نامیا غارچ 

ره زا  يا  هدیرب  .یگدنب  يوس  هب  يا  هتـشادرب  مدق  ناج ، ياپ  اب  یگّرمزور و  ياهزور  زا  يا  هدیرب  نوماریپ ؛ رد  هچ  ره  زا  يا  هدیرب 
.تسا هتفرگ  ندیبات  وت  رد  دیشروخ  .یکیرات  هچ 

.یگدنب لالز  ياه  هنیآ  هب  يا  هتسب  لد  اه و  یگتسب  لد  زا  يا  هدیرب  نت ، دنب  زا  يا  هدش  اهر 

.تسا هتفرگ  نتفکش  وت  رد  راهب  يادص  رود ، زا 

.يربب ورف  رکفت  يوناز  رب  رس  ات  يا  هتفای  ار  يا  هشوگ  تسد ، نیا  زا  ییاه  یلوغشم  لد  یب 

.يوش لح  یگدنب  یگدرتسگ  رد  ات  يا  هدرتسگ  ار  تا  هداجس  يا ، هشوگ  رد 

.تسا هتسشن  تاجانم  هب  شیاه  تشخ  مامت  اب  تیاپ  هب  اپ  دجسم ، يا و  هتسشن  يا  هشوگ 

؛ يا هدرک  باختنا  ندیـشک  رپ  يارب  ار  يا  هشوگ  قاتـشم  یناج  اـب  وت  دـنوش و  یم  هتـسب  زاـب و  تیور  هبور  رون ، هب  ور  ياـه  هرجنپ 
.دراد او  وهایه  هب  ار  کئالم  تشیاین ، هناقشاع  ياوجن  ات  شوماخ ، يا  هیواز 
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رت هزات  ییادزب و  تیاه  مشچ  هنییآ  زا  رابغ  ات  یسرب ، رون  قلطم  هب  ات  يا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  بش  .نت  رب  هدیپس  سنج  زا  ینهاریپ 
.يونش یمن  مه  ار  تدوخ  يادص  یتح  .دنریگب  رون  يوب  تیاهزور  همه  ات  .دنوش  غورفرپ  تلد  رد  نامیا  ياه  غارچ  ات  يرگنب ،

.تیناحور رون و  زا  يروشنم  رد  يا  هدرک  اهر  ار  تدوخ 

.یبآ ياه  هرتسگ  رد  يا  هدرک  اهر  ار  تدوخ 

ات يا  هدرک  شوـمارف  ار  تیاـهزور  يا و  هتـشذگ  دوـخ  زا  .تسدارف  تعـسو  هب  دریگ  یم  لاـب  تـلد  تـسا و  هدرتـسگ  تا  هداـجس 
.ینکن شومارف  ار  تا  یگدنب 

دنمتداعس مظعا  / اه هچیرد  حتف 

باتفآ هب  ارم  هک  يا  هنزور  تساجک  منادـب  هکنآ  یب  هدوشگان ، ییاه  کلپ  یهت و  ییاه  تسد  اـب  ما ، هدـمآ  تیاـه  هچیرد  حـتف  هب 
.دناسر یم 

.تسا یفاک  مه  يا  هراتس  تراشا  بش ، ندیرد  يارب  دنرادن ، ار  دیشروخ  ندید  ناوت  رگا  شخبب ! يا  هراتس  ار  میاه  مشچ 

.ار شنایاپ  هن  مناد و  یم  ار  شزاغآ  هن  هک  يا  هداج  رد  اپ ، هنهرب  هشوت و  یب  ما ؛ هدمآ  يا  هراشا  یپ 

زیوایب یغارچ  تساجک ؟ میاه  ماگ  دصقم  ما ، هدرک  مگ  هار  توهرب  رد  .دـچیپ  یم  شیوخ  درگ  هب  هک  يدابدرگ  نوچ  منادرگرس ؛
.منک ادیپ  ار  هار  ات 

.ناراب دیما  هب  ما  هدمآ  تیاهربا  یپ  دراد ؛ ار  هتخوس  يرازتشک  گنر  ما ، هماج 

.هدیکشخ ياه  گرب  زا  یتخرد  نوچ  نک ؛ اربم  هتخوس  هماج  نیا  زا  ار  مناج  شخبب ! یمنبش  ار  میاه  تسد  هلایپ  ما ؛ هنشت 

.تا ینابرهم  هب  مراودیما  تباذع و  زا  مساره  رد  .ینامرفان  همه  نیا  زا  منیگمرش  هانگ ؛ ياه  هشوخ  زا  نک  ورد  ار  ما  هعرزم 

نک میاهر  دنا ؛ هدروآ  هانپ  وت  هب  نازخ ، ياهداب  يدرس  زا  رمث ، یب  ياه  هخاش  نیا  .دنتـسیاب  هزرل  زا  ات  راشفب  تخـس  ار  میاه  تسد 
! تاقلعت دنب  زا 
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هیرگ ياوآ  هب  شوگ  منورد ، ناتسین  هب  مراپسب  شوگ  ما  هدمآ  دونش ؛ یمن  ار  تیادص  هک  تسا  رپ  ناهج  يوهایه  زا  ردقنآ  مشوگ 
.اهاعد اه و 

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  »

« شیوخ لصو  راگزور  دیوج  زاب 

.مونشب ناگتشرف  ياه  لاب  تشپ  زا  ار  وت  توکلم  يادص  رگم  ات  توکس  هب  مشک  یم  هجنپ  .نیمز  نامسآ و  زا  هدیرب  ما ؛ هدمآ 

.منیبب هن  مونشب و  هن  ار  وت  زج  مهاوخ  یم  ایادخ !

هدازربکا ریما  / مارحا هماج  رد 

رون زا  ار  یناسنا  دـبلاک  نیا  ار ، یکاـخ  ندـب  نیا  .یـشوپب  مارحا  هماـج  يروآ و  نوریب  نت  زا  یکاـخ ، هماـج  اـت  تسا  هدیـسر  یتقو 
.درادن قشع  هب  ندیسر  زج  يدصقم  هک  ار  يزاغآ  يراذگب ، هار  رد  ماگ  ینک و  هتشابنا 

زونه هک  ییاهزور  يراگتـسر ، يارب  دـنا  هتفرگ  ناـشن  هک  ییاـهزور  ردـقم ؛ ياـهزور  نیا  رد  تسا  هدـناوخ  ار  وت  دوخ ، دـنوادخ ،
زا ار  وت  ات  تسا  هدـش  هدرتسگ  يا  هرفـس  لالز ، تفایـض  نیا  رد  .یتسه  ینارون  مزب  نیا  ناـمهم  وت  .تسا  هدـیدن  شیوخ  هب  خـیرات 

.دنک عابشا  یهلا  غیرد  یب  ناوخ 

.نک يدنوادخ  لازیال  مسبت  زا  يا  هعرج  نامهم  ار  تحور 

.تسا راظتنا  مشچ  ار  وت  دنوادخ  دوخ  هک  يریسم  رد  يرادرب  ماگ  ات  ریگب  تسد  ار  حور  زیوایب و  ار  مسج 

چیه هک  یتولخ  یـشاب ؛ تدوخ  اب  اـت  دـنا  هدروآ  مهارف  وت  يارب  یتولخ  ینیـشنب ؛ دوخ  ياـشامت  هب  اـت  دـنا  هدـناوخ  شیوخ  هب  ار  وت 
.وت يادخ  وت و  زج  درادن ؛ هار  نآ  رد  یسک 

.يا هتسشن  وا  يور  لامج  ياشامت  هب  شیوخ ، یلزا  رای  شوغآ  رد  تسد  هک  ییوت  اجنیا 

« دشاب نم  رای  رای ، رگا  تولخ  تسا  شوخ  »

.ینک یم  يوگو  تفگ  مه  تدوخ  اب  شیوخ ؛ قلاخ  اب  يوش  یم  وگو  تفگ  مرگ  يا ، هغدغد  چیه  یب 
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؟» اوبساحت ْنأ  َْلبَق  اُوبساح  : » دنا هتفگن  رگم  دسرب ؟ شیوخ  باسح  هب  هک  تسوت  دوخ  زا  رتهب  یسک  هچ  .تسا  هبـساحم  لحم  اجنیا 
هک يا  هدنب  هب  عشاخ ؛ هدنب  نیا  هب  کئالم  ربارب  رد  دنک  رخف  تمایق  رد  ات  یسرب  تدوخ  باسح  هب  تدوخ  دهاوخ  یم  مه  دنوادخ 

.تسا هدرواین  دورف  میلست  رس  وا ، يراسکاخ  ناتسآ  هب  زج 

! شوپب رون  هماج  نک و  رد  هب  نت  زا  كاخ  هماج 

تسا تجاح  هچ  اشامت  هب  ار  هدیزگ  تولخ  »

« تسا تجاح  هچ  ارحص  هب  تسه  تسود  يوک  نوچ 

هداز یقت  هبیط  / وت ياوه  رد 

.میراذگ یم  زاین  زار و  تولخ  میرح  هب  اپ  صلاخ ، ياه  لد  يدیپس  هب  ییوب ، گنر و  ره  زا  يراع  دیپس ، یشوپ  نت  اب 

.تسا رود  هب  قلعت  زا  هچنآ  ره  رب  میا  هدرپس  لد  اه و  یگتسب  لد  همه  زا  میا  هتسش  نت 

رد قرغ و  تیدوبع  ياه  هسلخ  رد  نامز ، يوهایه  زا  رود  ات  میشیدنیب ، وت  هب  يردق  دوخ ، تولخ  رد  ات  میا  هدروآ  وت  بارحم  هب  ور 
.میوش ریهطت  وت  تمحر  راس  همشچ 

تیانع ناتـسد  رگید ، راب  کی  وفعلا ،»  » راودیما ياه  همزمز  اب  میزاس و  اهر  ار  شیوخ  یبات  یب  تناقـشاع ، هاگیاج  رد  ات  میا  هدـمآ 
.مینیبب نامرس  رب  ار  وت 

.مینک هبرجت  زاین ، زار و  رد  ار  برق  هاگرحس  نشور و  تاجانم  هاگنابش  رد  ار  تیاده  ياه  سوناف 

يراسکاخ یگدنب و  رهُم  هب  ار  هدجـس  یناشیپ  ات  میا  هدروآ  دجـسم  هب  ور  هناسمتلم ، میا و  هتفرگ  الاب  هبوت ، هناشن  هب  ار  نامیاه  بلق 
.مینک كربتم  میناشکب و 

.میسرب وت  هب  میوش و  وت  هناخ  فکتعم  ات  میدنادرگ ، يور  وس ، ره  زا 

ناوت یم  هک  تسا  يا  هیدـه  نیرتاراوگ  لـصو ، باـن  بارـش  .میـسرب  شیوخ  نورد  هب  اـت  نوریب  ياـیند  زا  میتسـش  تسد  زور ، هس 
.اه يدیلپ  اه و  يدب  همه  لاگنچ  زا  ینک  دازآ  ار  نام  حور  هک  میداد  دنگوس  وت  هب  ار  وت  میدرپس و  وت  هب  ار  ناج  دیشون :
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نادامار نیرسن  / زاین ناتسغاب 

.ندیرب قلخ  همه  زا  لد  ندیزگ و  تلزع  وت  رهم  يوک  رد  تسابیز ، هچ 

! ندوتس هدید  کشا  لد و  هآ  اب  ار  وت  ندودز و  لد  هنیآ  زا  رابغ  تسابیز ، هچ 

! نتفکش افص  رهم و  قشع و  ناتسغاب  رد  نتفگ و  وت  اب  لد  مغ  تسابیز  هچ 

ینامهیم و هب  ما و  هتخیرگ  وت  يوس  هب  دوجو ، نیمزرـس  نیرتدرـس  زا  هطقن ، نیرترود  زا  یتسه ، ملاـع  نیرت  کـیرات  زا  نم  ادوبعم !
.ما هدروآ  هانپ  تناقشاع  مزب 

 . ...اهوزرآ همه  اهاوه و  همه  زا  غراف  اه ، هغدغد  همه  زا  غراف  مریگب ؛ مارآ  وت  راوج  رد  زور  هس  هک  ما  هدمآ 

.منک كرد  ار  تا  یهاگنابش  حیبست  رکذ و  توالح  مهاوخ  یم  .مشچب  ار  هزور  معط  مهاوخ  یم 

ار تروضح  رطع  هرابود  مهاوخ  یم  .مهدن  هار  نآ  رد  ار  وت  هشیدنا  رکف و  زج  مدـنبب و  ار  ملد  ياهرد  اه و  هرجنپ  مامت  مهاوخ  یم 
.منک سح  مدوجو  ياهزیلهد  رد 

.منیبب مزاین  هداجس  هب  ار  تهاگن  هدنشخرد  رون  مهاوخ  یم 

! ریذپب تنیفکتعم  هرمز  رد  ارم  مه  وت  سپ  .تسوت  فقو  نم ، یگدنز  زا  زور  هس  نیا  ادوبعم !

قدصم هیدهم  / نیشن هشوگ 

.ما هدرک  رای  يوک  یهار  ار  لد  ما و  هدیزگ  تولخ 

.مینادب ردق  دیاب  اما  تسین ؛ تصرف 

.ما هدز  هیکت  فاکتعا ، ملاع  ردص  رب  ما و  هدش  رای  يوربا  مخ  نیشن  هشوگ 

.ما هداهن  شناتسآ  رب  رس  ما و  هتخود  شدیما  نامسآ  هب  مشچ  .منک  یم  همزمز  دوخ  اب  لد  رد  ما و  هتفرگ  هزور 

یم مناتـشگنا  يال  هبال  ار  حیبست  .مهد  یم  رـس  هبال  زجع و  ّتیدـحا ، هاگرد  هب  مهد و  یم  دـنگوس  ناکما  ملاع  هب  ار  كالفا  روص 
.میوگ یم  رکش  ار  شنایاپ  یب  يانث  دمح و  مناخرچ و 

.میاشگ یم  رپ  يراکزیهرپ ، نامسآ  هب  رگید  الاح  ما ؛ هدیزگرب  ار  يدنر  یتسم و  ما ، ینیشن  هشوگ 
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راگنربخ زور 

ییاضر هدیمح  / اهزور يال  هبال 

.دننازوس یم  ار  ترگوجو  تسج  ياه  مشچ  اه ، هثداح  هک  يا  هدوسرف  مدق  نانچ  نآ  ار  کیرات  ياه  هداج  .ینک  یم  رکف  زور  هب 

.تاقافتا اهزور و  يال  هبال  دنروخ  یم  قرو  تیاه  تسد 

.دنک یهارمه  ار  وت  مدق  هب  مدق  رگید ، یقافتا  ات  يا  هتشاذگ  رهش  هتفوک  ياه  فتک  رب  مدق  يا و  هتشادرب  ار  تنیبرود 

.دنک یم  هزم  هزم  ار  لاؤس ، ظیلغ  معط  تنهذ  .يرگن  یم  يا و  هدرک  زاب  ار  تیاه  مشچ 

.هدماین هدمآ و  ياهزور  يور  هبور  يا  هداتفا  هار  يا و  هتشاذگ  تراب  هلوک  رد  ار  تا  یگدنز  يا و  هتشادرب  ار  تیاه  ماگ 

.ینک یم  رکف  زور  هب 

.دنرذگ یم  رگید  يوحن  هب  وت ، رد  نازخ  راهب و  .تسا  هدرک  رپ  ار  تیاه  لصف  همه  ربخ ،

.دنواک یم  ار  قافتا  هدشمگ  يایاوز  تیاه ، مشچ  يا و  هدرک  شومارف  ار  تیاهزور 

.دنک یمن  شومارف  ار  وت  ربخ ،

.ینک یم  تبث  ار  اه  هثداح  يا و  هتشادرب  ار  تنیبرود 

.دنا هدش  ریپ  وجو  تسج  ياه  هداج  يور  تیاه ، شفک 

.تسا ریگرد  بیجع  تنهذ  دنزغل و  یم  تاحفص  يور  تملق ،

.تدنازوس یم  قافتا ، یمرگ  دود ، یم  تتسوپ  ریز  دیشروخ ، زا  رت  غاد  ربخ ، یسیون ؛ یم  اه  هدیدن  يارب  ینیب ، یم  ار  هچنآ 
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.ندرک وگزاب  رد  رگید ، مین  تسا و  نتفای  يوهایه  رد  تنهذ ، زا  یمین  .يا  هدرک  هصالخ  اهربخ  نیرت  هزات  رد  ار  تیاهزور  همه 

.دنز یم  دایرف  ار  وت  هک  تسا  يربخ  نیرت  هزات  نیا  تسوت ، زور  زورما ،

نیدلاردب مظاک  دمحم  / وت نیبرود 

! رانک دیورب  نیبرود  يولج  زا  همه 

.دننک تواضق  دوخ  دننیبب و  دنا ، هتسشن  هناخ  رد  هک  مه  نارگید  ار  هعقاو  تیفافش  دیراذگب 

زا يا  هراـپ  هکت  نامیـشپ  اهدـعب  هک  دورن  تسد  زا  ارجاـم  نیا  زا  يا  هرذ  مهاوخ  یم  .دـینک  زاـب  نسم  دارفا  ناـکدوک و  يارب  ار  هار 
.موش بان  ياه  هنحص 

ناجیه زا  راشرـس  زیخ و  تفا و  رپ  ياهربخ  يرب و  یم  شیاسآ  ياه  هناخ  هب  ار  نوخ  شتآ و  ياهریوصت  هک  ییوگ  یم  وت  ار  اهنیا 
.ینک یم  انشآ  اه ، شوگ  اه و  مشچ  همه  اب  ار 

.دنک یمن  سفنت  هیشاح  رد  هاگ  چیه  وت ، هفرح 

یم عافد  هدـش ، هداهن  تشود  رب  هک  یگرزب  تلاـسر  زا  يراد و  ور  شیپ  هک  دـنلب  ییاـه  ناـمرآ  زا  هنت  کـی  يور و  یم  نتم  هب  وت 
.ینک

.درادن يراگزاس  ندونغ ،» مرن  رتسب  رد   » یبلط و هافر  اب  يا ، هدیزگرب  هک  يریسم  یناد  یم 

رد هک  یثداوح  دنام ؛ دهاوخ  رطخرپ ، ياه  هظحل  عامتجا و  ناماسبان  عاضوا  بوشآ و  گنج و  تارهاظت و  تازاوم  هب  تا  يروالد 
سکع يا  هیواز  هچ  زا  هنوگچ و  هک  يا  هشیدنا  نیا  رد  هظحل  ره  .دـنریگ  یم  یگنادواج  گنر  دـنریگ و  یم  ياج  تنیبرود  رداک 

.دشاب نیرتایوگ  هک  يریگب 

هظحل مامت  ییوگ  یم  یلو  يا ؛ هتفر  شیپ  ناج ، نداد  تسد  زا  ياپ  ات  اهراب  .تسا  هداتفا  تنیبرود  مادـنا  رب  شارخ  هشدـخ و  اهراب 
.دنوش یناگیاب  دعب ، ياه  لسن  يارب  ات  دنوش  راکش  دیاب  نیریش  ياهریوصت  مامت  .دنوش  ویشرآ  نامز ، رد  ات  دنوش  تبث  دیاب  اه 

! دنا هدوتس  ار  تشرازگ  وت و  لد ، رد  دنا و  هدیدنخ  دنا ، هتسیرگ  تیاهریوصت  اب  هک  نامدرم  رایسب  هچ 
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یجنپ هجیدخ  / يریگ یم  سکع  مخز ، زا  وت 

.ار تقیقح  ینک  یم  رشتنم  یشک و  یم  كرس  يا  هناخ  ره  هب 

هدژم یناسرب  ات  تتارطاخ ، راـب  هلوک  رد  يزیر  یم  ار  اـه  هصق  ماـمت  رطع  تسدرود و  ياـه  نیمزرـس  زا  ینک  یم  روبع  راو ، میـسن 
مالعا ات  اه ، غاب  اه و  تشد  هب  ار  نوگ  یگنتلد  تیاکح  ینک  فیرعت  ات  نامـسآ ، هب  تراسا ، ياـه  سفق  زا  ار  هدـنرپ  دـنچ  ییاـهر 

.ار اهربت  ماگنه  یب  نوخیبش  رطخ  اه ، تخرد  هب  ینک 

.اه هژاو  يوهایه  زا  تسا  رپ  تتاملک  ناهد  يا ؟ هتشابنا  هصق  ردقچ  تملق ، هظفاح  رد 

.تسا نافوت  زا  شیپ  شمارآ  تملق ،

.وت نیبرود  زنل  رد  دوش  یم  هصالخ  ناهج ،

یلاخ تروضح  زا  ناهج  ياجک  چیه  .ار  اه  هظحل  راکش  تسا ، هتـسشن  نیمک  هب  تهاگن  زاورپ  زیت  باقع  راگزور ، هلق  نیرتدنلب  رب 
.تلم کی  ینامداش  يزوریپ و  ات  نینوخ ، ياه  گنج  هنحص  زا  دسر ؛ یم  شوگ  هب  اج  همه  تیادص ، .تسین 

.زییاپ تسد  رد  هدش  راتفرگ  ياه  لگ  لاح  زا  ینک  یم  شرازگ 

.اه هلال  ریگ  همه  ماع  لتق  زا  ینک  یم  شرازگ 

.یگنتلد ياه  هنوگ  رب  لوجع ، ياه  کشا  زا  یسیون  یم 

.ولگ رد  هدروخ  ورف  ياه  ضغب  زا  یسیون  یم 

.مشخ زا  دایرف ، زا  يریگ  یم  سکع  مخز ، زا  رد ، زا  يریگ  یم  سکع  .يونش  یم  ار  اه  بلق  ندش  هتسکش  يادص  وت 

.گنراگنر ياه  غورد  ماحدزا  رد  هدش ، شومارف  قیاقح  تهاگن ، تسا و  نادرگرس  ياهریوصت  یقالت  هطقن  وت ، نیبرود  هنیآ 

.تتاملک راد  زا  ینک  یم  زیوآ  قلح  ار  اه  غورد 

.نیغورد ياهراعش  يارب  دوش  یم  تازاجم  راد  تملق ،

.دنرذگ یم  وت  ملق  یلاوح  زا  تقیقح ، ياه  هناورپ 
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.دنوش هرباخم  ناهج  مامت  هب  وت ، مالک  هارهاش  زا  ات  دنا  هدرک  روبع  اهربخ  غاد  راید  زا  هدز ، لوات  ياهاپ  اب  تاملک ،

؟ دندش نایشآ  یب  اه  یتلادع  یب  شتآ  رد  هانگ ، یب  هدنرپ  دنچ  بشید ، سیونب ،

؟ دندش لامدگل  زییاپ  محر  یب  همکچ  ریز  رد  هتسرون ، هناوج  دنچ  سیونب ،

؟ دوب نابایخ  هچوک و  مادک  هراوآ  نادرگرس و  تلادع ، بشید ، سیونب ،

؟ دنتسکش گنس ، يزوت  هنیک  هب  هنیآ  دنچ 

.ار تقیقح  دشک  یم  سفن  تیاه  هژاو  ياوه  رد  ایند  .دنریگارف  تا  هشیدنا  ياه  هناورپ  يوش ، یم  يراج  ناهذا  هرتسگ  رد  وت 

.ینک یم  هرباخم  ناهج  مامت  هب  ار  تیعقاو  يا و  هداتسیا  ناهج  يادنلب  رب  وت  .دوش  یم  زاغآ  هصق  يراد ، یمرب  هک  ار  تملق 

هدازربکا ریما  / نیبرود هچیرد  زا 

چیه ناشندـید ، مغر  هب  همه ، هک  ار  هچنآ  .تسا  ناـهنپ  همه  مشچ  زا  هک  ار  هچنآ  ینیبب  رگم  اـت  تمـس ؛ ره  هب  ینارتـسگ  یم  مشچ 
.دننیب یمن  دنتسه ، هک  هنوگ  نآ  هاگ 

یب هک  ینامشچ  دیتسه ؛ هعماج  رادیب  نامشچ  امش  .دنا  هدید  هچنآ  زا  دنیوگ  یم  دننیب و  یم  هک  دنَاوت  نامـشچ  نیا  یتسه و  وت  نیا 
.تسا یندید  هک  ار  هچنآ  دننیب ، یم  تساک  مک و  چیه 

.دیتسه هعماج  ياونش  ياه  شوگ  امش 

.دینایامن یم  نارگید  هب  دیونش و  یم  دینیب و  یم  امش 

.دیا هعماج  ياه  شوگ  اه و  مشچ  امش 

.تسا هدشن  مگ  هاگ  چیه  هک  يا  هتشگ  مگ  لابند  هب  تمس ، ره  هب  ینارتسگ  یم  مشچ 

.یهد یم  ناج  تاملک ، هب  يریگ و  یم  تسد  هب  ملق 
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.مه اب  يداش  مشخ و  یقالت  رد  تسا  هدروخ  دنویپ  تهاگن  اب  هک  يا  هدش  هریخ  ناهج  هب  ینیبرود  هچیرد  زا 

خیرات یناوخ و  زاب  تسه ، هک  هنوگ  نآ  ار  خـیرات  رگم  ات  يراد  یمرب  ماگ  میوقت  ياه  هناش  رب  يا و  هدرک  ادـیپ  ناـیرج  ناـمز ، رد 
.ایند شوگ  هب  یناوخب  دشاب ، دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  هدنیآ 

.تسا عامتجا  لایس  تارکفت  همادا  تتسد ، یتسه و  هعماج  ياونش  انیب و  شوگ  مشچ و  وت 

.مشچ شوگ و  هار  زا  دسرب ؛ اه  لد  هب  ات  تسا  هدش  لزان  اه  لد  زا  راب  نیا  هک  تسا  مایپ  ندناسر  ناربمایپ ، نوچ  تتلاسر ،

هعماج شوگ  مشچ و  وت  .تاملک  ملق و  دادما  هب  دسر ؛ یم  دلوت  هب  شناتسد  رد  شا  هزجعم  هک  يربمایپ  یتاطابترا ؛ رـصع  ربمایپ  وت 
.یتسه
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هبنش جنپ 

دادرم 1385  19

بجر 1427  15

Aug.10.2006

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  تافو 

يدمحم سابع  / ینامسآ يوناب 

ورم کبس  نک و  دنت  يور  یم  زان  هب  هک  يا  »

«. ملسالس یفرط  زو  یشک  یم  وت  یفرط  زک 

.تسا هتفرن  نامدای  زا  تراسا  ياه  هریجنز  يادص  زونه 

.دوش یم  رارکت  ناممامت  همین  ياه  باوخ  رد  ناوراک  هتسخ  ياه  مدق  يادص  زونه 

.دروآ یم  دنب  ار  نامسفن  هتشغآ ، نوخ  هب  ياه  هیرگ  يوب  زونه 

اب ار  ام  دوز  هچ  اما  ...زونه ؛ .دـننیب  یم  اروشاع  رهظ  باوخ  هک  دوش  یم  يا  هراوهگ  یب  ناکدوک  ییالال  اروشاع ، ياه  هضور  زونه 
.تسا هدرکن  تداع  درد ، همه  نیا  ینیگنس  هب  ام  ياه  هناش  زونه  يراذگ ! یم  اهنت  درد ، همه  نیا 

.مییوت نابرهم  ياه  تسد  جاتحم  ام  زونه 

تنادرگالب ات  دنا  هدرکن  تصرف  اه  هدـنرپ  مامت  زونه  تسا ! هدـنام  هام  یب  تساهزور  هک  ینامـسآ  يوناب  مشاه ! ینب  روبـص  گنس 
.دنوش

.دنا هدزن  هسوب  ار  تیاه  هناش  هک  مسانش  یم  يرایسب  قشاع  ياه  خرس  هنیس  زونه 

خـلت و ياـهزور  ماـمت  زا  ینک  یم  لد  مارآ ، هناـبیرغ و  وـت  اـما  تسا ، هدرکن  هیرگ  بـیرغ  ياـهزور  ماـمت  هزادـنا  هـب  ناـهج  زوـنه 
.تسا هتشذگ  وت  رب  هک  يرهز  ياهزورید 
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.یگتسکشلد تبرغ و  زا  ییایند  اب  يور ؛ یم 

.تسا یقاب  نامز  هدرگ  رب  زونه  تیاه  مخز 

هتـشاد ربص  ناهج ، ياه  غاد  مامت  هزادنا  هب  هک  مرادـن  دای  ار  يروبـص  گنـس  چـیه  تساوخ ! یم  هچ  وت  زا  درد  همه  نیا  مناد  یمن 
.وت رگم  دشاب ،

.دنیوشب نامناهج  زا  ار  یهایس  ات  دندش  شکرس  ياه  جوم  تیاه ، کشا  ایرد  ایرد 

هشوگ هب  ار  هزین  رب  ياه  باتفآ  يراگتسر  ربخ  ات  دندش  هدنرپ  وت  یمارگ  ناهد  زا  تاملک  ییاروشاع ؛ تبرغ  ناوخ  هضور  نیلوا  وت 
.دنناسرب ناهج  هشوگ 

.دنک یم  نوخ  هساک  ار  هعیش  رابکشا  ياه  مشچ  وت ، نتفر  مخز  تسا و  هزات  اروشاع  ياه  مخز  زونه 

.دنبوک یم  هنیس  هب  مکحم  ار  تنتفر  نیگنس  غاد  اه ، گنس 

.دنا هدش  ندیرابن  غاد  زا  رپ  اهربا ، دنیرگ و  یم  نوخ  همشچ  همشچ  اه ، بآ 

.درادن ندیشک  سفن  وت ، زا  سپ  ياوه  رگید 

؟ دزیر یمن  ورف  هیرگ ، ناکت  همه  نیا  زا  هناش  مادک  مناد  یمن 

.دزرل یم  نیمز  ياه  هناش 

.تسا هدش  رت  کیدزن  ام  هب  هشیمه  زا  زیختسر  وت ، زا  سپ 

.دننک درُخ  وت  زا  يرود  درد  رد  هقیاضم  یب  ار  نامیاه  لد  هشیش  ات  دنا  هتفرگ  ندیراب  ياوه  اه ، گنس 

.دوش رت  کبس  یمک  تندوبن ، غاد  رگم  ات  میناروشب  گنس  ناراب  اب  دیاب  ار  هتسکش  ياه  لد  همه  نیا 

! میتشاد غارس  وت  هب  ندیسر  يارب  گرم  زا  رت  کیدزن  یهار  شاک 

ییاضر هدیمح  / يراوگوس

! ظفاحادخ

لاسرید مرـش  رد  رهـش ، ات  يا  هتفر  يا و  هتـشاذگ  رهـش  هتخوس  ياه  نیچرپ  رب  ار  تهاگن  ياه  هکت  .تسا  هتفرگ  روبع  يوب  تسفن 
.دریگب شتآ  یساپسان 
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! ظفاحادخ

.تفگش يربص  يراشرس  وت و  محر ، یب  ياه  هچوک  نیا  وت و  راشرس ، هودنا  نیا  وت و 

! ظفاحادخ

نامناریو ياه  هقیقد  رد  تیادص  نینط  یلو  یتسین ؛

.تسا دنلبرس  هدنهیتس و 

! ظفاحادخ

.خیرات هتفشآ  تاحفص  يال  هبال  زا  هودنا ، کیرات  ياه  بش  یناریو  زا  میونش ؛ یم  ار  تیادص  درد ، لامالام  ياه  هبارخ  زا 

.تخادنا یم  هزرل  هب  ار  خاک  ياهراوید  تیاه  هبطخ  هنادرم ، هک  هاگ  نآ  اه ؛ هسیسد  یخزود  رهش  ماش ؛ زا  میونش  یم  ار  تیادص 

! ظفاحادخ

تساجک درزآ ! ار  وت  هک  نانچنآ  خیرات ؛ قرف  رب  كاخ 

؟ دندیمخ ردارب  هودنا  رد  هک  تراوتسا  ياه  هناش 

؟ ردارب كدوک  يرارق  یب  ياه  بش  نما  هاگهانپ  نامه  تراشرس ؛ ياه  تسد  تساجک 

! ظفاحادخ

.دبوشآ یم  ار  كاخ  باوخ  تتاجانم ، يادص  يور و  یم 

کئالم ناهد  زا  هناروبص  تبرغ ، ياه  هرادج  رب  تمان  يور و  یم  وت  .دزادنا  یم  گنچ  كاخ  ناج  رد  راشرس  یمرـش  يور و  یم 
.دوش یم  همزمز 

! ظفاحادخ

.تسا هدوشگ  شوغآ  تیور  هبور  نامسآ ، يا و  هتشذگ  كاخ  نابرهمان  رباعم  زا 

.مزیر یم  کشا  مارآان  ار  تمارآ  روبع  هناراوگوس 

هتسیاش تداعس  یلع  / وت ياه  تسد 
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دشاب بل  نآ  شا  همشچرس  وچ  تسا  يراج  قشع 

« دشاب بنیز  هبطخ  رگا  دش  دهاوخ  لیس 
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.دناوخ یم  ارحص 

.تسوت يروبص  ناوخ  هورش  ارحص ،

ار وت  تماقتسا  ربص و  .درک  همزمز  ار  ردارب  يادص  تشذگ و  تشذگ ! اهراخ  هنیـس  زا  تبالـصرپ  هچ  اما  هدروخ ، مخز  تیاه  ماگ 
نمأم تا ، هناش  دوب و  رپ  لاب و  یب  هدروخ و  یلیـس  ياهرتوبک  نمأم  تا ، هتخوس  لاب  رپ و  دراد ؟ رطاخ  هب  خیرات  مادک  نیمز ، مادک 

.رایتخا یب  ياه  هنایزات 

تیاه هناش  رب  اه  هنایزات  یتفرگ و  لاب  رپ و  ریز  ار  تکچوک  ياهرتوبک  لزنم  دنچ  يدناوخ ؟ نآرق  هدـیرب  ياهرـس  اب  ار  لزنم  دـنچ 
؟ دندمآ دورف 

هتفاکـش قرف  لزنم ، دنچ  یتفرگ ؟ ردارب  رگج  ياه  هراپ  ریز  تشط ، ار  لزنم  دنچ  يداتفا ؟ رود  ياه  هچوک  هنیدم و  دای  لزنم ، دـنچ 
؟ يدرک هیوم  ار  ردام  دوبک  ياه  هناش  یتسیرگ و  ار  ردپ 

، هآ ار ؛ ردارب  هنوگچ  ار ، ردـپ  هنوگچ  دراپـسب ؟ اـه  كاـخ  هب  ار  رداـم  مرگ  شوغآ  یکدوک ، رد  هنوگچ  هک  دزومآ  یم  وت  زا  ربـص 
لباقم رد  ات  يدوب  هداتـسیا  دنیبب ؟ هدـش  رپرپ  هنوگ  نیا  ار  تمـصع  رون و  نادـناخ  کچوک  ياه  هناوج  هنوگچ  ار ، اهردارب  هنوگچ 

وت ياه  تسد  ینیبب  هدیرب  رس  اب  ار  دیـشروخ  هیبنیز ، ّلت  يور  زا  رگا  یتح  الیمَج ؛» ِّالا  ُْتیَأَراَم   » ییوگب هنادرم  نابز ، مخز  همه  نآ 
.درب نایدیزی  خاک  ياه  نوتس  ات  ار  دایرف  دنایرگ و  خلت ، هعقاو  نآ  مرش  رد  ار  ماش  هچوک  هچوک  هک  دوب 

يریدن هیقر  / تبرغ تیاور 

.دزیر یم  مه  هب  ار  نامز  نیمز و  دیآ و  یم  نافوت  هک  ینیب  یم  مهاگن  رد  منز ؛ یم  کلپ  ! يرآ

.دنام یمن  ياج  رب  یتخرد  رگید  هک  يا ؛ هتخیواین  ارحص  يوس  نآ  تخرد  رب  زونه  ار  تا  ییاهنت 

تسا میظع  یتبرغ  هدرشف  تیاور  نیا  تسین ؛ باوخ  نیا  هن ! .دزادنا  یم  هلـصاف  مه  تزیواتـسد  ياه  هخاش  وت و  نایم  نافوت ، موجه 
.وت یتسه  همه  تخرد ، نآ  و 

تا هنیس  يانیس  رب  اه  غاد  کی  کی  دنک و  یم  تا  هرود  شطع ، هک  يا  هدشن  باریـس  زونه  .منز  یم  کلپ  ار  زیخ  هثداح  ياهزور 
.تسا هدرک  یلجت  وت  رب  اهنآ ، دادعت  هب  دنوادخ ، هک  روط  ودوداتفه  لابج  هلسلس  تا ، هنیس  دنوش و  یم  روط 

یم هدـش  نیرفن  ياه  هچوک  هب  ار  ینامیـشپ  رتسکاـخ  دـشک و  یم  شتآ  هب  ار  هفوک  يزوریپ  تنورد ، ياـه  هزادـگ  .منز  یم  کـلپ 
.دشاپ
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هزاورد تشپ  ار  تا  یبیرغ  وت  هک  دراد  نایرج  زونه  دانع ، نادـنزرف  ياه  هدـبرع  نیگمـشخ و  ياه  هناـیزات  ریجنز ، لـغ و  ینیگنس 
تهاگداز يوس  هب  هاگ ، نآ  ینک و  شنوکیف  نک  يراذگب و  مدـق  زاوآ  صقر و  تتامـش و  ماش  رد  یک  ات  ینک ؛ یم  رورم  تاعاس 

؟ يوش هناور 

هدـنام هریخ  رد  هب  ار  تا  يرارق  یب  نینچ ، وت  تسا و  هدرک  دـیعبت  راید  نیا  هب  هرابود  ار  وت  بش ،» ای  نک  هیرگ  زور  ای  ! » وناب یتسار 
.دنا هدرکن  تبآ  زونه  اه  هزادگ  موش  نئمطم  ات  نزب  کلپ  ادخ ؟ ربص  هماکچ  یتسه ، قافتا  مادک  هار  هب  مشچ  يا ؟

هدازربکا ریما  / باتفآ قارف  رد 

.ار وت  هودنا  مروآ  یم  دای  هب  اه و  هظحل  نیرت  هتفرگ  لد  رد  مزود  یم  بورغ  هب  مشچ 

هنیـس رب  غاد  یتسـشن و  هراظن  هب  اه  هظحل  نیرت  خرـس  رد  ار  تدیـشروخ  هک  ار  یقیاقد  مروآ  یم  رطاـخ  هب  منز و  یم  لز  بورغ  هب 
.داد لگ  تا 

.دینش یم  رارکت  هب  بش  ره  شرع ، ار  تیاه  هصغ  هصق  دنسانش و  یم  هتفشآ  ياهداب  یمامت  ار ، وت  هدید  غاد  ياه  هلال 

هشیمه هک  تسا  ییانشآ  نیگمغ ، ياه  لد  يارب  تنامشچ  کشا  يرو و  هطوغ  اه  هصغ  رد  هک  وت  .تسوت  متام  هایس  نهاریپ  بش ،
.تسا هدرک  يرادلد  اهنآ  زا 

.دیشروخ قارف  رد  تیاه  مشچ  ناما  یب  شراب  هقیقد  کی  زا  تسا  یلصفم  حرش  ناراب ،

.تشادن تیارب  هودنا  هصغ و  زج  هک  ینیمزرس  زا  يا ؛ هتسبرب  تخر  نیگمغ  اهنت و  .تسا  هتسشن  گوس  هب  نامسآ 

 . ...البرک ات  هنیدم  زا  دراد ؛ هزات  يا  هصق  يا ، هشوگ  ره  رد  وت  يارب  متام 

تشپ هنیدم ، رد  بنیز ، تفگ ؟ دیاب  تا  هصغ  مادک  زا  اجک و  زا  .دنزجاع  نآ  نتفگ  زا  تاملک  هک  هتسخ  ردقنآ  يا ؛ هتـسخ  بنیز !
رد بنیز  .دوب  هداد  ناج  هفوک  دجـسم  هاگرد  رد  هفوک ، رد  بنیز  .دوب  هداد  ناج  شتآ ، شکرـس  ياه  هلعـش  ناـیم  رد  رد »  » ناـمه

.دـنتخیر یم  كاخ  رب  هک  دـندوب  بنیز  رگج  ياه  هراپ  .داد  ناـج  دوب ، هتفرگربرد  ار  رگج  نوخ و  تشت  هک  يا  هرجح  رد  هنیدـم ،
بنیز مغ  درد و  قمع  هب  دش  یم  هزین  زارف  زا  دوب ؛ هداد  ناج  رـس  یب  يرکیپ  لباقم  رد  نوخ ، قرغ  یندـب  ربارب  رد  البرک ، رد  بنیز 

رتسکاخ يوب  داب  .تخود  مشچ 
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ياه همیخ  تسا و  هاوگ  ین  رب  هدیرب  يرـس  .درک  یم  همزمز  ار  بنیز  نداد  ناج  ربخ  هک  یلاح  رد  دـنکارپ ؛ هشوگ  ره  هب  ار  نوخ  و 
.دوب هداد  ناج  راب  دنچ  بنیز ، دنهد  یم  تداهش  هتخوس 

نیدلاردب مظاکدمحم  !/ وناب تسوت  هدنمرش  ایند 

شیپ ار  دوخ  هار  نانچمه  اجرب ، اپ  راوتسا و  هک  یسک  تسا ؛ هداتـسیا  وا  يور  هبور  یگرزب  هچ  دیدن  ایند  وناب ! تسوت  هدنمرـش  ایند 
.دنیب یمن  ییابیز  زج  يزیچ  دریگ و  یم 

.هودنا هایس  هماج  اب  تسا ؛ هدمآ  وت  عییشت  هب  يرابدرب  يور ، یم  هک  نونکا 

وت داد و  رس  البرک  رد  يزور  هک  ییاه  هیثرم  دهد ؛ یم  رـس  ار  شیوخ  ياه  هیثرم  نانک ، هیوم  قشع ، دنک و  یم  كاچ  نابیرگ  ربص 
.يدرک مارآ  ار  وا 

.تسوت دیواج  مان  رانک  البرک ، عیاقو  مامت  ًالصا 

، مرش ینامیشپ و  ياه  هجـض  همه  نیا  اب  هشیمه ، ایند  هک  تسا  نیمه  هدوب ؛ نینچ  امـش  يارب  هدوب  ات  .دهد  یم  یتیفرظ  مک  يوب  ایند 
.درب یمن  ییاج  هب  هار 

اویـش و هدـنبوک و  تیاه  هبطخ  هنرگو ، وناـب ! دراد  لکـشم  اـیند  .دوش  هارمه  نیـسح  يـالبرک  رد  وت  اـب  دـناوت  یمن  هک  تسا  نیمه 
.تساریگ

مالـسلا هیلع  نیـسح  هب  ار  ام  مالـس  يور ، یم  هک  نونکا  .ایند  تسپ  نیماضم  يور  هب  دنـشاپ  یم  كاخ  اـیوگ  يور ، یم  هک  نونکا 
.ناسرب

یجنپ هجیدخ  / يور یم 

.میوسارف رد  دشک  یم  دق  گرتس ، یمغ  .منورد  رد  دزیر  یم  ورف  گرزب ، یغاد 

.قیاقد ياه  هناش  دنروآ ، یمن  بات  ار  تیاه  یگنتلد  راب  هلوک  وناب ! هآ ،

.دوش یم  هایس  نامیاه  هظحل  راگزور  تنامشچ ، روضح  یب  هک  كاخ  نیا  نامسآ  زا  ریگن  ار  تهاگن  نانشور 

؟ نامز هنابیرغ  ياه  هظحل  دنک  هچ  وت  هودنا  اب 

تسار رمک  هنوگچ  ار  تبیصم  نیا  زیخاتسر  وگب ، رخآ  تسوت ؟ یلزا  دازمه  مغ ، وناب !
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یب تعسو  هب  يراب  هلوک  اب  تیاه ، مخز  مامت  اب  يور ؛ یم  .دزومآ  یم  يروبـص  سرد  تنامـشچ ، رـضحم  رد  ربص  زونه  ایند ؟ دنک 
رد تبرغ و  لاس  همه  نیا  ياه  جنر  اب  يور ؛ یم  .يراد  هنیـس  رد  غاد  مخز و  تنـشور ، ياه  هظحل  مامت  هزادـنا  هب  وت  مخز ؛ تیاهن 

.يرد هب 

.ییادج قارف و  لاس  همه  نیا  ياه  یگتسخ  اب  يور ؛ یم  .تا  یگنتلد  ياه  هنابش  ياه  مخز  اب  يور ؛ یم 

.تسوت نابیرغ  ماش  بشما ،

«. بئاصملا ما   » نابیرغ ماش  مشاه ، ینب  هلیقع  نابیرغ  ماش  تراسا ، رالاس  هلفاق  نابیرغ  ماـش  ماـش ، هفوک و  ناوخ  هبطخ  ناـبیرغ  ماـش 
ار ترگج  هفوک ، نانز  ياه  هیانک  هرابود  ات  هایـس ، ماش  نیا  همادا  زا  دـمآ  دـهاوخن  ییادرف  وناب ! تلاسرید ، هودـنا  دـش ، ماـمت  رگید 

.تسایند نوزحم  رطاخ  یلست  تمان ، .ینیشن  گوس  هب  ردارب  بیرغ  هلاس  هس  رازم  رب  تتارطاخ ، هبارخ  جنک  رد  ات  دنازوسب ،

.هتخوس ياه  هنیس  رد  تسا ، هدرک  اپ  هب  ینازحالا  تیب  تا ، هنابیرغ  بورغ  زیخاتسر 

! ریشمش نوخ و  ياه  هظحل  يوار  يا ، هتسب  ورف  بل 

.ار اه  ناج  باوخ  تفشآ  یم  ناهذا و  ناشیرپ  ناوسیگ  زا  تشذگ  یم  تیاز ، نافوت  يادص 

.زونه دنزوس  یم  وت  هآ  مره  رد  خیرات ، ياه  ناتسین 

.دنوش رو  هلعش  اه ، کشا  سپ ، نیا  زا  ات  راپسب  اه  ناج  هب  ار  تیاه  غاد  وناب !

.دورن خیرات ، دای  زا  اروشاع ، ات  راگزور  هرجنح  رد  راذگب  راگدای  هب  ار  تیادص  وناب !

ییاضر هدیمح  / يرتسکاخ ياهزور 

.مَاوت شوپ  هایس 

.دنازرل یم  ار  منت  مامت  تا ، یگرزب  مسیون و  یم  ار  تمان 

.مروآ یمن  بات  ار  تربص  مسیون و  یم  ار  تمان 

.منک یم  شومارف  ار  شیوخ  یتح  هک  منکش  یم  ورف  نانچنآ  تهودنا ، يرتسکاخ  ياهزور  يال  هبال 
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! وناب

.تسا هداتفا  هار  تسد  رد  غارچ  البرک ، زا  هک  تساه  لاس  تراوتسا ، ياه  ماگ  لابند  نابایب ،

.تسا هدمآرد  وناز  هب  تمیظع  ربص  يور  هبور  خیرات ،

.تراشرس ناهودنا  اب  يا  هداتسیا  دنلبرس  وت  دزات و  یم  نانچمه  شیوخ ، کیرات  ياه  هداج  رب  خیرات ، وناب !

! وناب

.يا هدرک  ربص  مدق  هب  مدق  وت ، دنا و  هدروآ  جنر  مدق  هب  مدق  تیارب  اه  هیناث 

.تخانش يروبص  هب  اهنت  ار  وت  اه  لاس  هک  یجنر  دزوس ؛ یم  نیگنس  یباوخ  زا  نانچمه  نامز ، ياه  مشچ 

.دنرب یم  مارآ  مارآ  ار  ترکیپ  کئالم ، نامسآ ، هدرتسگ  ياه  فتک  رب 

رد رهـش ، .دناوت  ریاز  نارتوبک  هار  هب  مشچ  قشمد ، ياه  هتـسدلگ  دچیپ ، یم  مه  رد  كاخ  رادازع ، ییاه  ناهد  هتـسکش ، ییاهدایرف 
.تسا هدیچیپ  شیوخ  روانت  هودنا 

.دریگ یم  بیرغ  ناکرپاش  هتخوس  ياه  لاب  يوب  میاه  تشگنا  مسیون و  یم  ار  تمان 

.دنزوس یم  میاه  مشچ  مسیون و  یم  ار  تمان 

.میرگ یم  مسیون و  یم  ار  تمان 

تسا یناریح  نامجرت  تا  هنیآ  هک  ییوت  »

تسا ینالوط  ياه  لاس  ماوت  شوپ  هایس 

دنناوخ یم  قشع  ناغرم  هک  تسوت  يارب 

« دنناوخ یم  قشمد  ياه  هرجنپ  مامت 

! وناب

نیمه مدوجو -  مامت  اب  اهنت  ار  وت  يدزن ، مد  یتشاد و  هنیـس  رد  اه  لاس  هک  یهودـنا  اب  ار  وت  تربص ، اـب  ار  وت  تا ، یگرزب  اـب  ار  وت 
.مزیر یم  کشا  زیچان -  ياه  مشچ 

هداز یقت  هبیط  / يروبص هدیصق 
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! وت برطضم  ياه  هاگن  رب  مالس  دناوخ ! ار  وت  هتشگرس ، هک  يا  هنشت  كاخ  رب  مالس 

! شتآ رب  هداتسیا  يوناب  يا  وت  رب  مالس 

! تیاه بل  یگتخوس  رب  مالس 
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! تناشیرپ ناوسیگ  رب  مالس 

دناوت یم  ملق  مادک  ار  تا  يروبص  هدیـصق  تا ! هتخوس  رگج  رب  مالـس  تا ! هدیمخ  تماق  رب  مالـس  تتراسا ! هنابیرغ  هظحل  رب  مالس 
؟ دیارسب

، شتآ هک  ماگنه  نآ  تانئاک ، دندید  ار  وت  .يدرک  هقردب  تداهـش ، ات  ار  تدنزرف  راهچ  هک  ماگنه  نآ  نادیم  هنایم  رد  دندید  ار  وت 
.دزوسن شلاب  يا  هناورپ  ات  یتخادنا  شتآ  هب  ار  دوخ  هک  دندید  ار  وت  .يدش  برطضم  دوب و  هدرک  هطاحا  ار  تردارب  راگدای  اهنت 

«. ًالیمج ّالا  تیأر  ام   » یتفگ تا  یهلا  میظع  شمارآ  رد  هک  ماگنه  نآ  ناشیرپ ، ياه  هاگن  دندید  ار  وت 

.اه هظحل  بوشآ  رد  يدوب  نیرت  هناگی  وت  درک ؛ یم  هیکت  وت  ياه  هناش  رب  ربص ،

یم شوماخ  هنوگچ  ار  وت  مالک  عمـش  .يدوشگ  نخـس  هب  بل  راو ، یلع  ماگنه  نآ  دمآرد ، هقدح  زا  اه  مشچ  دش و  هتـسب  اه  ناهد 
؟ درک ناوت 

.درک یم  رت  بات  یب  ار  بات  یب  ياه  ناج  .تفاکش و  یم  مه  زا  ار  جنر  دوپورات  وت  مالک  زوس  رد 

.دهاوخ یم  ار  بنیز  جح  اهنت  هتخوس ، يا  همیخ  درگ  هناقشاع ، فاوط  وناب !

یمن بنیز ، ياه  ماگ  زج  ار  نتشاذگ ، رس  تشپ  تقـشم  لزنم  لهچ  .دهاوخ  یم  ار  بنیز  ندروآ  بات  لادوگ ، تخـس  ياه  هقیقد 
زا هدش ، هدیشک  ياه  هراوشوگ  زا  مالسلا ، هیلع  داجـس  ترـضح  ياه  مخز  زا  شیوخ ، لد  ياه  هراپ  زا  یتشذگ  .دروایب  بات  دناوت 

.هتشارفارب ياه  هزین  زا  دوبک ، ياه  بل 

.ار جنر  همه  نیا  ییاسایب  يراذگب و  ردام  شمارآ  ناماد  رب  رس  ات  همه ، نیا  زا  یتشذگ  یتشاذگ و  لمحم  رب  رس 

! ربص يوناب  ار  تا  يروبص  درب  دهاوخن  دای  زا  تسا ، یقاب  ات  نیمز 

هداز حیبذ  هرطاف  !/ راذگب مه  رب  کلپ 

رد ار  يردام  یب  هلان  هکنآ  زا  ردام ، يدش  هدوسآ  رگید  دنب ! ورف  وهایه  بوشآرپ و  يایند  نیا  رب  مشچ  راذـگب ! مه  رب  مشچ  مبنیز ،
اب يودب ؛ نم  توبات  یپ  رد  هنابش  ینک و  هفخ  ولگ 
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رپ ار  وا  یلاخ  ياج  تناردارب  يارب  دفابب ، ار  تناوسیگ  هک  يردام  مرگ  ناتسد  هدز  ترسح  یـشکب و  شود  هب  ارم  تناما  گرتس  ر 
.ینک

درک مخ  ارم  رمک  هک  ینیگنس  مغ  ینیبب و  هنیدم  ياه  هچوک  رد  ار  یلع  تردپ  تبرغ  ییاهنت و  هکنیا  زا  ردام ، يدش  هدوسآ  رگید 
.یهد ياج  تکچوک  لد  رد 

.هفوک هدنام  ردپ  یب  نامیتی  تسد  رد  ریش  ياه  هساک  تلادع و  هتفاکش  قرف  ندید  زا  يدش  هدوسآ  رگید  ردام ! زیزع 

رگج هک  يرهز  ياه  هعرج  نداد  ورف  زا  يدـش  هدوسآ  رگید  .هدزایند  نارای  عمط  هیواعم و  ریوزت  رب  دـنب  ورف  مشچ  رداـم ! نت  هراـپ 
.درک هراپ  رازه  ار  منسح 

ياه هلال  ربکا و  یلع  نینوخ  انعر و  تماق  رب  دنب  ورف  مشچ  هاگ  همیخ  هورم  ات  لادوگ  يافص  نایم  یعس  زا  .ریگب  مارآ  رگید  مبنیز !
لادوگ زارف  رب  يدوب ، شقشاع  هک  يدیشروخ  رگید  ددرگ و  یمنرب  طش  تمس  زا  يرادملع  رگید  رغصا ! يولگ  يدیپس  رب  هتفکش 

.درک دهاوخن  عولط 

نآ مدید ؛ تسپ  نآ  نامشچ  رد  ار  ینوبز  زجع و  و  ییافو ، یب  هرهچ  رب  ار  مرش  .دنازرل  ار  متس  ياه  نوتـس  تیاه ، هبطخ  ملد ! زیزع 
.دش يراج  الیمج » الا  تیأر  ام  ، » وت كاپ  هرجنح  زا  هک  هاگ 

، مبنیز تسا ؛ هدرک  رپ  ار  توکلم  مامت  هنئمطملا » سفنلا  اهتیا  ای   » يادص .ما  هدمآ  لابقتـسا  هب  ترتسب  رانک  کنیا ، ما ! هنادرد  رتخد 
! راذگب مه  رب  کلپ 

يریشمش هّللا  حور  / اهزور نیرخآ 

.ییاپ یمن  يرید  هک  دوب  ادیپ  البرک  رد  تا  هتسخ  ياه  مدق  زا 

.دوب یهاوخن  اپ  يور  رتشیب  یحابص  دنچ  ات  هک  دوب  ادیپ  يدرک  یم  تدوخ  قح  رد  هک  ییاهاعد  تیاه و  هجض  اه و  هلان  زا 

هک دنتـسناد  یم  همه  دوب ، هتخیمآرد  تیاه  هجـض  اب  كاخ  معط  هک  هظحل  نامه  زا  دـش ، دیفـس  تناوسیگ  مامت  هک  هظحل  نامه  زا 
غاد اب  ندنام  رگید 

.يرادن بات  ار  ردارب  هدش  ناراب  ریت  رکیپ  ردپ و  هتفاکش  قرف  ردام و  هتسکش  يولهپ 
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هتـسکش البرک  رد  ار  شیاه  ضغب  مامت  رگید  بنیز  .دروخ  ورف  ار  شردارب  ياه  مغ  دـناوتب  هک  تسا  یبنیز  نآ  هن  رگید  بنیز  نیا 
.دوب ادیپ  اروشاع  بورغ  رد  شیاه  مدق  زا  .تسا  هتسخ  رگید  بنیز  .تسا  هتخیر  ار  شیاه  کشا  مامت  رگید  بنیز  .تسا 

يدیمح مثیم  / دنوادخ نومزآ  زا  دنلبرس 

هیلع نیسح  .دوش  ادج  دهاوخب  شا  یگدنز  مامت  و  ردارب ، ماما ، زا  هک  یسک  يارب  تسین  ییادج  هظحل  زا  رت  تخـس  يا  هظحل  چیه 
يارب درک  یم  يرامـش  هظحل  وا  دنتـشذگ و  یم  هتـسهآ  خـلت و  ردـقچ  راظتنا ، ياهزور  .دوب  مالـسلااهیلع  بنیز  بلق  ماـمت  مالـسلا 

یم دـش ، یم  رترود  هک  مدـق  ره  رد  .دـش  یم  ادـج  دوب ، هتخود  مشچ  وا  ياه  مشچ  هب  هک  یلاـح  رد  ردارب  زا  راـب  نیرخآ  ندیـسر !
هب دوب  هدش  هداهن  وا  ياه  هناش  رب  هک  ار  میظع  یتلاسر  نآ  ات  دوب ، ادخ  تساوخ  وا  ندنام  هدنز  .دـنام  دـهاوخن  هدـنز  وا  یب  تسناد 

، رفک ياه  نافوت  موجه  رد  ات  دوب  ادخ  تساوخ  .دنام  یم  هدنز  مالسا  مالسا ، يوناب  ندوب  هدنز  اب  هک  دوب  هنوگ  نیا  .دناسرب  دصقم 
.دراد هگن  نشور  ار  غارچ  نیرخآ  باتهم ، نودب  یبش  رد 

اب وا  .دیسر  نایاپ  هب  قشمد  رد  دش و  عورش  هکم  زا  هک  یهار  دوب ؛ هتشاذگ  رس  تشپ  ار  راوشد  هار  دوب ؛ هدش  مامت  شتیلوئـسم  الاح 
گرم هک  ارچ  .دوب  اریذـپ  ار  گرم  شوغآ  دـباوخب ، هراوهاگ  رد  هک  یکدوک  دـننام  هکنآ ، دوب و  هدـش  زوریپ  دربن  نیا  رد  تیقفوم 
داتسیا هوک  نوچ  درک و  هشیپ  ربص  راگزور ، نیگمهس  نازخ  رد  هک  یلگ  .دوب  شیارب  هرابود  يزاغآ  ایند و  سفق  تراسا  زا  ییاهر 

.دیشک یم  ار  نآ  ترسح  اهزور  هک  يا  هظحل  هب  دز ؛ دنخبل  راضتحا  نیریش  ياه  هظحل  هب  و 
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هبنش جنپ 

دادرم 1385  26

بجر 1427  22

Aug.17  . 2006

یمالسا نهیم  هب  ناگدازآ  تشگزاب  زاغآ  زورلاس 

يدمحم سابع  / ندمآ راظتنا 

يدمآ شیدنا  تروص  تیاپ  كاخ  اه  ناج  هک  يا  »

« يدمآ شیوخ  هناخ  رد  آرد  هنرد ، رب  تسد 

.يدروآ هناخ  هب  ار  نامسآ  يدش و  اهر  سفق ، ياه  هدنرپ  نانوچ 

.شا يزاونب  شیوخ  ناتشگنارس  هب  وت  ات  دوب  رادیب  اه  لاس  تنتفوک  رد  قوش  هب  رد ، هقلح 

، ار تتبرغ  ياـهزور  تراـیز  دـندوشگ  شوغآ  هناـگیب  انـشآ و  .ناـمیارب  يدروآ  هیدـه  هب  ار  باـتفآ  ناـیاپ ، یب  ياـه  هیاـس  لد  زا 
.ار تا  يروبص  ياهزور  ار ، تا  يرود  ياهزور 

ییون قوذ  ار  هناگیب  دوب  یقوذ  ار  شیوخ  »

« يدمآ شیوخ  هناگیب و  ییون  مه  یمیدق  مه 

.تندمآ ناممخز ، مهرم  دوب و  وت  يرود  زا  نام  هنهک  ياه  مخز  .تبرغ  ياهزور  هناگیب  يدوب و  رود  ياهزور  يانشآ 
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وت ود  ره  مهرم  شیر و  ردنلق  ناج  لد و  رب  »

« يدمآ شیر  مهرم و  قلطم  رون  يا  ار  رقف 

.يربب باتفآ  ینامهم  هب  اه ، هدنرپ  نوچمه  ار  ام  ات  يدمآ 

دندناخرچ و ییاهر  تمـس  هب  ار  باتفآ  دندیخرچ و  يدازآ  تمـس  هب  اه ، نادرگباتفآ  .داد  یم  يدازآ  ياهزاوآ  يوب  ناتیاهدنخبل 
.درب نیمز  دای  زا  ار  ناتسمز  ناتندمآ ، رطع  .دندرک  ور  راهب  هب  اه  هناخ 

یمامت هزادنا  هب  اه  بآ  دندش و  ریثکت  راهب ، هشیمه  ياه  لگ  ناتیاهدنخبل  اب  .دندرک  چوک  ناتندـمآ  اب  اهوتـسرپ  لثم  اهزییاپ ، مامت 
.دنداتسرف ناتزاوشیپ  هب  ار  ناشاه  هدنرپ  اه ، لگنج  .دندیشک  دق  اهراشبآ ،

.دش روانش  امش  ياپ  شیپ  هام ، دیسر و  نیمز  یسوب  هدید  هب  نامسآ  امش ، شوغآ  دادتما  رد  دش و  یبآ  نامسآ 

يدش هساک  مه  هام  اب  کلف  ناوخ  رب  هک  يا  »

« يدمآ شیباتفآک  يدرک  همقل  کی  ار  هام 

اب دوب  هداتـسیا  قوش  اپارـس  ناتندمآ ، راظتنا  مشچ  هناربص  یب  هناخ ، .دـش  رپ  تسم ، ياه  هلچلچ  زاوآ  يوب  زا  ناتیاه  شوغآ  یمرگ 
.دوب هدرک  ناتکرابم  ياه  مدق  زیربل  ار  رهش  راظتنا ، هچوک  هچوک  .رظتنم  هدوشگ و  ییاه  شوغآ 

.امش تیاهن  یب  ینابرهم  ندرشف  يارب  دوب  شوغآ  هچراپ  کی  ناریا ، دوب و  يربص  یب  يوب  زا  رپ  كاخ ، مامت 

.تسش یم  مامتان  ياهدور  توارط  اب  ار  شیاه  مشچ  شفسوی ، ندمآ  قوش  کشا  هک  دوب  یبوقعی  ناریا ،

.دوب هتخیمآ  ناشروش  رپ  تشگزاب  ناجیه  اب  هتفر ، رفس  نادنزرف  هنیرید  تبرغ 

یگلـصوح یب  زیربل  ناردپ ، هنیـس  لثم  اه  هناخ  دـندوب و  هدرک  سبح  ناردام  هنیـس  رد  ار  اه  سفن  اهدـنزرف ، ندـیدن  هنیرید  تبرغ 
.دندوب

ياه ناتسمز  ناتندمآ ، راظتنا  رد  هک  دندش  ییاه  بوقعی  هدنرپ ، یب  ياه  تخرد  .دناشک  یـسپاولد  هب  ار  اه  هرجنپ  ناتندمآ ، راظتنا 
.تسشن ناشوسیگ  رب  یسپاولد  نیگنس  ياه  فرب  اب  یلاوتم ، نایاپ  یب 
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.تسبرب تخر  ییاهنت  ياه  نابیرگ  زا  تبرغ  دنتفرگ و  فسوی  يوب  اه ، نهریپ  همه  ناتندمآ ، اب 

.دندروآ ناغمرا  هب  لحاس  يارب  ار  ایرد  يوب  هک  ییاه  جوم  مامت  زا  رتراب  کبس  دیدمآ ،

.دنمرح رطع  زا  رپ  هک  ریاز  ياهرتوبک  لثم  دیدمآ ؛ .دندیراب  ام  رب  ار  رود  ياهایرد  نایهام  زاوآ  يوب  هک  ییاهربا  مامت  لثم  دیدمآ ؛

يدابآدوواد هموصعم  / زور نیرت  هتسجخ 

نیرتابیز قشع ، نارگاینخ  .دنز  یم  فد  رون ، هدیپس و  زا  یناتسد  اب  ار  شناگدنرپ  تشگزاب  نامـسآ ، دوش و  یم  هتـسکش  اه  سفق 
.ار ادص  همه  نیا  ییاهر  دنیآ  یم  عامس  هب  دنزاون و  یم  ار  اه  هدرپ 

.دنیشن یم  ورف  يدیماان ، هچ  ره  شتآ  هنیس و  خارف  خر و  هلال  دنیآ ؛ یم  ناشوایس 

.ار شرف  شرع و  ددنب  یم  لپ  ناشدنخبل 

.دوارت یم  خرس  یتمواقم  نینط  ناشناهد ، زا  هراومه  تسا و  هراتس  میسن و  هاگنتسر  ناشنامشچ ،

.ندمآ نشور  ياه  هژاو  روفو  تسا و  دنپسا  دوع و  يوب  نابایخ ، رد  نابایخ  .راوتسا  دنلبرس و  اما  یمخز ، ییاه  لاب  اب  دنیآ  یم 

.تسا هدمآ  لابقتسا  هب  ار  باتفآ  نادنزرف  هک  تسا  راهب  ینوفمس  هچوک ، رد  هچوک 

.دسر یم  نایاپ  هب  لزغت  قوش  اب  ناشناردام ، دوبک  راظتنا  دنیآ و  یم 

.دوش یم  بوذ  ناشیاه  سفن  مره  رد  یسپاولد ، همه  نآ  فرب  دنیآ و  یم 

هک نات  يرارق  یب  داب  رارقرب  ناقشاع ! .ناشندمآ  نمی  هب  دشاپ ؛ یم  هسامح  رذب  ار  دیشروخ  نیمزرس  داب ، دنک و  یم  تسار  دق  رهش 
! دیدیشخرد شوخ  ار  راثیا  هنافراع  ياه  هظحل 

.یگنادواج رورغ و  زا  ییاه  شفک  اب  دیدرگ  یمزاب  دیتفر و  نامیا ، تمه و  زا  زبس  يراب  هلوک  اب 

.دیا هدروآرب  رس  نامد  هدیپس  نامشچ  زا  ار و  یگریت  تملظ و  ياه  لفق  دیا  هتسکش 

یم ناتزاوشیپ  هب  ار  اهدورـس  نیرت  هتـسجخ  نطو ، دنیاشگ و  یم  ار  شیوخ  ياه  هرجنپ  ناتندمآ ، يانـشور  رد  نام  يربا  ياه  هناخ 
.دناوخ
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هتسیاش تداعس  یلع  / اه هلولگ  اه و  مخز  فاوط  زا 

هلفاق هدنامزاب  هک  ار  امـش  دشکب ؛ شوغآ  رد  ار  امـش  ناریا  ات  تسا  هدنام  رگید  مدق  ود  .ناتمدقم  كاخ  يوب  دـیآ ؛ یم  كاخ  يوب 
.دهد یم  ربکا  هللا  ههبج و  يوب  زونه  ناتیاه  تسد  هک  ار  امش  دییاه ، هناورپ 

ياه لاس  يوب  .ناتروبص  ياه  مدق  راظتنا  هب  هوتسن ، ياه  مدق  راظتنا  هب  تسا ؛ هداتسیا  زاب  شوغآ  اب  سدقم ، كاخ  نیا  كاخ ، نیا 
، هزور ره  تاولـص  مالـس و  نشور  ياه  هچوک  كاخ و  نیا  زا  رود  تسا ؛ رپ  اه  هلولگ  اه و  مخز  زا  ناتیاه  تسد  .دـیآ  یم  گنج 

؟ تشذگ تبرغ  رد  امش  ياه  ماگ  رب  هچ 

! دیشابن هتسخ  رصع و  ياه  هچوک  هب  مالس ، حبص و  ياه  هچوک  هب  ناذا ؛ حبص و  ياه  هچوک  هب  دیدمآ  شوخ 

! دوب زاورپ  ردقچ  نابزیم  هک  ار  نامسآ  دیدید  دیدوب و  اه  هناورپ  دلوت  رد  هک  ییاه  مشچ  دیدمآ ، شوخ 

هب امش  ياه  ماگ  ریز  ار  شدوخ  سدقم ، كاخ  نیا  كاخ ، نیا  هتـشگرب ! اه  هلولگ  اه و  مخز  فاوط  زا  ياه  تسد  دیدمآ ، شوخ 
رد اروشاع  لیمک و  يوب  ردقچ  .دیتسه  زوریپ  هراومه  كاخ  نیا  كرات  رب  تزع ، يدنلبرس و  زا  رگید  یمچرپ  امش ، .دروآ  یم  دای 

! دیهد یم  تشگرب  یب  ياهزاورپ  يوب  اه و  هناورپ  يوب  ردقچ  تسا ! هدیچیپ  امش  ياه  هناش 

.تسا هتشاد  نامیا  هراومه  تسا ، رپ  نامیا  زا  هک  امش  ياه  لد  هب  امش ، ياه  تسد  هب  كاخ ، نیا 

یجنپ هجیدخ  / رجاهم ياهوتسرپ 

.دناسر اه  لگ  مامت  هب  ار  تندمآ  هدژم  دمآ و  هناخ  هب  هنابات  یب  زور ، کی  میسن ،

.وگاعد ار  تندمآ  دنراد و  هدنز  بش  وت  دای  هب  اه ، بش  مامت  دعب ، هب  زور  نآ  زا 
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زا دوب  رپ  تراب  هلوک  .ترـس  تشپ  دیـشاپ  رون  يا  هساک  مردام  هک  زور  نامه  دراد ؛ نایرج  هچوک  هظفاح  رد  تنتفر ، هرطاـخ  زونه 
«. نیقی  » و لکوت » »

! وت يرود  قیاقد  تشذگ  رید  هچ 

یگنتلد هنوگ  زا  تسا  يراج  هک  تسا  قوش  کشا  تندـمآ ، ناهگان  رد  زورما ، دیـشک و  سفن  ار  ندوب  وت  یب  ياوه  رهـش  اه  لاس 
.رهش

يدیپس بش و  یهایس  هک  نشور  نانچنآ  يدیـشخرد ، .داتفا  اه  هرخـص  اه و  هوک  يوناز  هب  هزرل  یتح  هک  هوتـسن  نانچنآ  يداتـسیا ؛
.دروخ دنویپ  مه  هب  زور 

.ار تا  یگنادواج  دنیشن  یم  اشامت  هب  مشچ ، رازه  اب  راگزور ، .ار  تروضح  ینامداش  دوش ، یم  شوغآ  رهش ،

.ار نارجه  ییادج و  اه  گنسرف  دنود  یم  لابقتسا  هب  نطو ، يانشآ  ياه  هداج  ییآ و  یم  وت 

.دوش یم  روانش  تروضح  زاونلد  رطع  رد  رهش  ياوه 

! تیاه ماگ  يراوتسا  ربارب  رد  اه ، هوک  دنریقح  ردق  هچ 

رهـش نامـسآ  هب  هرابود  ار  دیـشروخ  يدمآ و  تسدرود ! راید  رفاسم  .تیاه  هناش  يادنلب  هب  ندیـسر  يارب  اه  هدنرپ  دنناوتان  ردـقچ 
يارب ار ؛ نامز  روبع  دندوب  هدناباوخ  شوگ  اه  هداج  هک  دوب  اه  تدم  .يدنادرگرب 

يرانق رازه  نزح  نآ  رد  هک  تیادص  اب  همه  اجنیا  راذگب ! رهـش  ياه  هزاورد  تشپ  ار  تتبرغ  راب  هلوک  .تیاه  مدـق  گنهآ  ندـینش 
.دنسانش یم  رهش  مامت  ار  وت  .دنیانشآ  تسا ، ناهنپ  راتفرگ  قشاع 

! دنزورید شوگیزاب  کچوک و  ناکدوک  نامه  وت ، رود  هرطاخ  رد  رهش ، ناناوج 

، رهـش .تشادرب  شیاه  هناش  زا  ار  راظتنا  راب  هلوک  وت  ياه  تسد  يرود ، اه  تدم  زا  سپ  .درک  تسار  رمک  اه  تدـم  زا  سپ  رهش ،
! تا يریطاسا  روضح  يارب  دوش  یم  گرزب  ردقچ 

لد ات  يا  هدمآ  .ینک  همزمز  اه  هناوج  شوگ  رد  ار  تزبس  تارطاخ  ات  يا  هدمآ  وت  .هدیچیپ  یلاوح  ياوه  رد  تاولص ، دنپسا و  يوب 
مشچ بوقعی  رازه  رازه  يارب  یشاب  يا  هزجعم  هرابود  ات  يا  هدمآ  .دنامن  نادرگرس  تلفغ ، یـشومارف و  ياه  ههاریب  رد  رهـش ، ياه 

! راظتنا

زا نادرم ، ناوج  تداشر  دای  ات  .خـیرات  ياه  هچوک  مامت  رب  يزیوایب  یـسوناف  نوچ  ار  نطو  ناریـش  هساـمح  تارطاـخ  اـت  يا  هدـمآ 
.دننک یمن  مگ  ار  هناخ  هار  زگره  رجاهم ، ياهوتسرپ  دنامب  نامدای  ات  يا  هدمآ  .دوشن  كاپ  راگزور  هرطاخ 
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یمیظعلادبع همطاف  / نطو ياوه  رد 

.هنامحر یب  دنا  هتفرگ  وت  زا  ار  تیاه  لاب  هک  سفق  جنک  رد  ییاهنت  ياه  لاس  زا  يدرگ  یمرب 

! دراد یماو  هیرگ  هب  ار  نامسآ  هک  تیاه  مشچ  بورغ  تسا  ریگلد  ردقچ  يدرگ و  یمرب 

.تیولگ رد  هدنام  ضغب  رازه  اب  يدرگ ؛  یمرب 

.نطو يدازآ  ياوه  رد  یناکتب  ار  تیاه  لاب  هرابود  ات  يدرگ  یمرب 

.دمهف یمن  ار  وت  سفق  نورد  سوبحم  ياه  کشجنگ  زج  هتسکش ، لاب  نارتوبک  زج  سک  چیه  يدرگ و  یمرب 

.قشع يادخ  هب  يدش  یم  رت  کیدزن  هیناث  هب  هیناث  وت  یلو  تنطو ، زا  دوب  هدرک  رود  ار  وت  دنچره  تراسا ،

! دنیاهر تیاه  لاب  ردقچ  دنا ! هدش  کبس  تیاه  هناش  ردقچ 

! تسا نیریش  تیاه  هدنخ  ردقچ 

.هتسکش ياه  لاب  اب  يدومیپ  ار  اه  نامسآ  وت ،

.تسوت تشگزاب  زور  زورما ،

.تسوت هنارتوبک  ياه  يروالد  يروآدای  زور  زورما ،

.تسا نادیهش  هدش  شومارف  تارطاخ  تشگزاب  زور  زورما 

 ! يریلد تداشر و  نادرم  راید  هب  يدمآ  شوخ 

! يدرک یناشف  ناج  شیارب  ناج ، ياپ  ات  هک  نطو  هب  يدمآ  شوخ 

نیدلاردب مظاکدمحم  / میا هدمآ  ناتیاه  مخز  لابقتسا  هب 

.تبرغ راید  زا  انشآ  ینانامهم  ییاریذپ  يارب  دنا  هدیشک  فص  اه  نابایخ  .زور  ياه  مشچ  رد  ربخ  ششخرد 

.دندرک یم  لمحت  دنتشاد ، ولگ  رد  هک  ار  یضغب  دندید و  یم  رهش  رد  ار  ناشنادنزرف  یلاخ  ياج  ناردام ، هک  دوب  ینایلاس 
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.تسا هدرزآ  ار  امش  مادنا  تبرغ ، تلزع و  ياه  جنر  هک  دیا  هتشگرب  زارد  يرفس  زا 

.میا هدمآ  ناتیاه  مخز  لابقتسا  هب 

هبیرغ شیارب  امش  هک  تسین  یسک  دنادب !؟ ادج  امش  زا  ار  شدوخ  یسک  دوش  یم  رگم  .دنسانش  یم  ار  امش  رهش ، ياه  نابایخ  همه 
.دیشاب

روضح زا  رطعم  یمالک  .دنتسه  امـش  كرابم  مودق  يارب  یناغارچ  زین  اه  هچوک  دیا ، هدرک  رارقرب  ام  همه  يارب  هک  یتینما  بسانت  هب 
! دیروایب ام  يارب  رگنسمه  نادیهش 

.درک دهاوخ  باریس  ار  هنشت  لسن  نیا  هلمح ، ياه  بش  تعاس  نیرتریذپ  لد  زا  ینایب 

دوجو زا  قارغا ، یب  دزو ، یم  شیاسآ  میـسن  نهیم ، ياج  ياج  رد  رگا  تسه ، یتکرب  رگا  ام  نوماریپ  .میتسه  امـش  نویدـم  همه  ام 
.میدیشک یم  ار  يا  هظحل  نینچ  راظتنا  دیا ! هتشگرب  هک  ساپس  ار  ادخ  .تسامش 

هدازربکا ریما  !/ يدمآ شوخ  هناخ  هب 

.دننک یم  یناشفا  تسد  اه  لگ  ترس  رب  ینز و  یم  كاخ  رب  هسوب 

، تسا هدرک  رّونم  ار  هناخ  يدـمآ ! شوخ  تا  هناخ  هب  قوش ، لاسرید  رفاسم  یتشاذـگ ! قشع  مشچ  رب  مدـق  يدـمآ ! شوخ  هناـخ  هب 
.يدنادرگزاب هناخ  هب  ار  اه  هراتس  .دشخرد  یم  تنامشچ  رد  هک  یقرب 

هک ـالاح  دـنک ! شوـمارف  ار  وـت  يا  هظحل  هکنآ  یب  درک ؛ رـس  یکیراـت  رد  هک  ار  اـه  بش  هچ  تروـضح ، یب  یلاوـح ، نیا  نامـسآ 
.دننک یم  نایب  تیارب  ار  تالمج  نیرتاسر  نیرتهب و  کشا ، تاملک  دنچ  ره  مراد ؛ وت  اب  اه  فرح  يدمآ ،

باق کی  اهنت  هک  اـه  لاـس  هچ  .مهد  یم  حرـش  تیارب  کـشا ، ياـه  هرطق  اـب  نونکا  مدوب ، هتفهن  هنیـس  رد  اـه  لاـس  هک  ار  یثیدـح 
رد هک  ار  ییاـه  هظحل  هچ  نـم ! باوـج  اـهنت  باـق ، نـیگمغ  بوچراـچ  نورد  زا  وـت  مـسبت  دـش و  میاـه  یگنت  لد  مدـمه  سکع ،

؛ دندربن دای  زا  ار  وت  يا  هظحل  نم ، نامشچ  اما  درواین ، وت  زا  يربخ  چیه  سک ، چیه  متخود و  رد  هب  مشچ  تراظتنا ،
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؛ درک رورم  ار  یگدنز  تتارطاخ ، اب  اهنت  لاس ، ياه  لاس  هک  يا  هناخ  يدمآ ؛ شوخ  هناخ  هب  .دندوب  اه  کشا  مدـمه  هک  ینامـشچ 
نایم رد  هک  يا  هیناث  دراکب ، لگ  تمدقم  رب  دراشفب و  شوغآ  رد  ار  وت  هک  يا  هظحل  دـیما  هب  یـسرب ، هار  زا  وت  هک  يرحـس  دـیما  هب 

یم سح  ار  تیاه  ماگ  يانشآ  بهتلم و  در  كاخ ، هک  يا  هظحل  يوشب ، رهاظ  رد  هتـسخ  بوچراچ  رد  دنپـسا ، يوب  بالگ و  رطع 
هب .دنریگ  یم  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  دنخبل ، کشا و  ینز و  یم  هسوب  كاخ  رب  .دروآرب  رس  تیاپ  ياج  زا  لگ  هتـسد  هتـسد  دنک و 

 ! يدمآ شوخ  نطو  هب  تا ، نهیم  هب  تا ، هناخ 

دنمتداعس مظعا  / ینشور مشچ 

.تشذگ وت  یب  هک  ییاهزور  لاس  نهک  هودنا  دور  یم  ییآ و  یم  هک  تسا  نشور  ملد 

.تسا هدمآ  نم  راظتنا  ینشور  مشچ  هب  هک  تسوت  راب  هراتس  ياه  مشچ  درگن ، یم  هرجنپ  يوس  نآ  هکنآ  تشاد  مهاوخن  دیدرت 

.نم زا  ار  وت  ياشامت  دوب و  هتفرگ  تیاه  مشچ  زا  ار  تنیمزرس  ياشامت  هک  يراوید  تخیر  ورف 

.مه زا  ادج  ار  نامیاه  تسد  تساوخ و  یم  نطو  كاخ  زا  ادج  ار  تیاه  تسد  هک  ییاه  هلیم  تسکش  مه  رد 

.یکیدزن نیا  هب  يا  هلصاف  زا  تیاشامت  تسابیز 

.اه هرد  اه و  هوک  همه  زا  رتارف  یهاگن  اب  نکممان ، ياه  هلق  زارف  رب  هداتسیا ؛ اما  يدمآ ، هدیکت 

.درگن یم  ار  وت  مسبت ، کشا و  نایم  ددرم  رهش ، .دنام  یمرد  تهاگن  ياعدا  یب  تعسو  رد  ناهج 

.دشک یم  ار  اهدنخبل  نامک  هز  یکی  درشف و  یم  ار  اه  ضغب  يولگ  دنز و  یم  اه  هیرگ  نامسیر  هب  گنچ  یکی 
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.شیاه بل  زا  دزیر  یم  هنارت  رابگر  یکی  هدرک و  توکس  هژاو  بلط  رد  یکی 

! وگب يزیچ  وت  هسوب ، مسبت  ناراب و  همه  نیا  رادوریگ  رد  يرارق ، یب  همه  نیا  شکاشک  رد 

هک ییاه  نتمهت  راگزور  زا  قیاقـش ، هلولگ و  راگزور  زا  وگب ؛ تبلق  هدوشگان  ياه  هرجنپ  زا  .یهد  یم  توراـب  رگنـس و  يوب  زونه 
نیمزرس رد  وگب  تا  يروبص  ياه  لاس  زا  يدرشف ؛ شوغآ  رد  ار  ناش  هکت  هکت  نت 

رواب ات  نک  زاب  ار  اه  هچیرد  کلپ  .مالـسلا  هیلع  نیـسح  هار  هب  تیاه  ماگ  ریذـپان  تسکـش  نامیا  هجنکـش و  ياه  تسد  زا  تراسا ،
.يدازآ حتف  زا  دنلبرس  اهریجنز ، دربن  زا  يا  هدمآ  دننک  رواب  ار ؛ تندمآ  دننک 

.تسا هدمآ  میاه  مشچ  ینیشن  بش  اه  لاس  نایاپ  تراشب  هب  هک  تسا  حبص  هراتس  تسا ، هداتسیا  ملباقم  هکنیا  مرادن ، دیدرت  کنیا ،

نایرقاب دیمح  / هشیمه ياهراوید  تشپ  زا 

.دیدوب زاورپ  هعرج  کی  هنشت  هک  دوب  اه  لاس  ییاهنت ! راصح  زا  هدش  اهر  ناگدنرپ  يا 

.دیدرگرب شیوخ  هنایشآ  تمس  هب  دیتساوخ  یم  .دیپت  یم  نات  نیمزرس  يارب  ناتلد  هک  دوب  اه  لاس 

.دیدرک یم  دایرف  ار  شیوخ  تراسا  سفق ، رد  اهنت  هتسب و  ناتیاهرپ  هتسکش و  ناتیاه  لاب  اما 

نامسآ تمس  هب  دیدوشگ و  لاب  نادنز ، دنلب  ياهراوید  تشپ  زا  ناهگان  تسشن و  نامز  رابغ  امش  هتـسخ  هرهچ  رب  تشذگ  اه  لاس 
.دیتسشن شیوخ  رهم  هنایشآ  رد  قشاع  يرتوبک  نوچ  دیدرک ؛ زاغآ  ار  زاورپ  نطو ، یبآ  تسد  کی 

ياه هسوب  لگ  اـب  دـیتشاد ، هک  یقاـیتشا  قوش و  زا  .تفرگ  ناـج  ناـت  يراـهب  ياـه  مدـق  زا  نطو ، دیدیـسر و  دـصقم  هب  ماـجنارس ،
.دیدرک ناراب  هفوکش  ار  نطو  كاخ  ناتقوش ،

.دیراب یم  ناتیاه  مشچ  زا  ساملا ، هناد  هناد  دیتشگزاب ؛ شیوخ  نطو  رهم  رپ  مرگ و  شوغآ  هب  هک  دش  یمن  ناترواب 

! دیدمآ شوخ 

.تسامش يرادیاپ  يروالد و  قشع و  اه  لاس  روآدای  نهیم ، شوغآ  رد  نات  يراهب  روضح 
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يریدن هیقر  / بش کی  رازه و  درم 

لدتسم اویش و  زجوم و  حیرص و  دمآ 

لزغ کی  تسب ، نب  هچوک  يوت  دیچیپ 

یگچب رطع  ام  هچوک  يوت  درک  لگ 

لتم لتا  یل ، یل  بت  لهچ ، یس ، سیب ، هد ،

اه میرکای  یگشیمه  يزاب  مه 

لحم نیا  دارفا  دزنابز  هژوس و  دش 

تسا هدمآ  هار  زا  هک  دیا  هدینش  اراس !

؟ لغب رد  بوچ  کی  بش و  کی  رازه و  درم 

هتشاذگ ار  شا  یگچب  ّلک  هک  يدرم 

لسگ ناوت  رومن و  لاچ  هایس  يوت 

ار زبس  سوناف  ود  دنا  هدیچ  هک  يدرم 

لذتبم تسد  ات  ود  شاه  کلپ  يال  زا 

؟ تسیچ زمر  درم  نیا  ینک  یم  رکف  وت  اراس !

لقا هژاو ال  هس  ود  ردق  هب  وگب  يزیچ 
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هبنش

دادرم 1385  28

بجر  24

1427

Aug.19  . 2006

(ع) یلع ترضح  ياناوت  تسد  هب  ربیخ  هعلق  حتف 

يدمحم سابع  / بیس ياه  هفوکش  قرغ 

.يربب تشهب  ینامهیم  هب  ار  نایخزود  يرادرب و  ار  خزود  ياهرد  ات  يا  هدمآ 

وت تیادـه  ياه  تسد  رگم  ار  هتـسب  ياهرد  نیا  .دـنا  خزود  تشهب و  نایم  لیاح  گرزب ، ياهرد  نیا  تسا و  خزود  يادـتبا  اجنیا 
.دیاشگب

.دیاشگب ار  اه  هرگ  نیرت  هتسب  دناوت  یم  وت  تماما  ياه  تسد  اهنت  .دیآ  یم  تیاده  يوب  تا ، یمارگ  ياه  نیتسآ  زا 

.دشاب ربیخ  هتسب  ياهرد  یگرزب  هب  هرگ ، نیا  رگا  دنک  یم  قرف  هچ 

.ینک انشآ  زاورپ  يوب  اب  ار  نایکاخ  نیا  نت  ات  يا  هدروآ  هتسب  ياهرد  تشپ  ار  نامسآ 

.دنک یم  رطعم  وت ، هتخیمآ  قشع  ياه  سفن  ار  هعلق  هدرک  مد  ياوه 

.دنوش یم  بیس  ياه  هفوکش  قرغ  اپارس  امرخ ، ياه  لخن  ییاشگ ، یم  هک  ار  هعلق  هتسب  ياهرد 

ینابرهم و قشع و  هارمگ ، موق  نیا  رب  تاجن ، يارب  هک  يا  هتـشرف  نیلوا  وت  .دوش  یم  هتـشغآ  تشهب  هب  وت  ياه  سفن  نیلوا  اـب  هعلق ،
شوغآ هب  خزود ، هتـسب  ياـهرد  تشپ  زا  ار  هدـش  شومارف  موـق  نیا  هک  یتـسه  یـسک  نیلوا  وـت  .يروآ  یم  ناـغمرا  هب  ار  یلدـمه 

تشهب نابرهم 
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.يراپسب یشومارف  تسد  هب  مالسا  سدقم  شوغآ  رد  ار  ناش  ییاهنت  ياه  لاس  ات  يا  هدمآ  وت  هک  یموق  ینک ؛ یم  توعد  مالسا 

.دننک یتشآ  ناشیاه  مشچ  کشخ  ریوک  اب  هرابود  تمحر ، ياه  ناراب  ات  ییاشگ  یم  ناشیور  هب  ار  هتسب  ياهرد 

ار یـشوماخ  یـشومارف و  درگ  ینک و  یم  توعد  باتفآ  هب  هعلق ، ياهراوید  مامتان  ياه  هیاس  تشپ  زا  ار  هتفرگرابغ  مشچ  همه  نیا 
توخر ياهرپ  ات  یهد  یم  لسغ  تتمحر  ياه  کشا  رد  ار  ناش  لهج  تلفغ و  رابغ  یناکت و  یم  ناـش  هتـسخ  هشیمه  ياـه  نت  زا 

.یهد یتشآ  زاورپ  اب  هرابود  ار  هدنرپ  همه  نیا  هدرک ، مگ  نامسآ  هتفرگ و 

يابیز يادص  تیادص ، .درک  یم  ذوفن  هعلق  ياهراوید  قامعا  ات  هک  دوب  تیاده  خرـس  ياه  بیـس  هناربمغیپ  رطع  تیاه ، سفن  رطع 
.درک یم  زاوآ  ناگدنرپ  همغن  هب  دوب و  هتخومآهلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناهد  زا  ار  هدش  لزان  نآرق  هک  دوب  دوواد 

.ینک یم  یفرعم  باتفآ  هب  ار  ربیخ  هارمگ  ياهوتسپ  ناکم  نیرت  کیرات  ات  دیشروخ ، زا  رتدنلب  یتسیا ؛ یم  رد  هناتسآ  رب 

رب ار  نامـسآ  اه ، هوک  مامت  زا  رتدـنلب  .ناراب  ینابرهم و  زا  رپ  ياهربا  هب  روانت ، ياه  تخرد  هک  ناـنوچ  دـنک ؛ یم  میظعت  وت  هب  هعلق 
ییاشگ و یم  هشیمه  يارب  ار  اهرد  .دوش  یم  رت  کیدزن  نامسآ  هب  هعلق  يراد ، یمرب  هک  مدق  ره  اب  يا و  هدناشن  تربتـس  ياه  هناش 

.ینز یم  دنویپ  نامسآ  اب  ار  هعلق  هتسخ  ياوه 

هیلع و هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  مایپ  ینزب و  مدق  هعلق  نیا  ياه  ناکلپ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  ات  يا  هدمآ  وت 
.دنوش تشهب  يوب  زا  رپ  هعلق  دنلب  ياهراوید  ات  ینک ، زادنا  نینط  هعلق  رفاک  هتفرگرابغ  ياه  شوگ  رد  ناذا ، زاونلد  يادص  اب  ار  هلآ 

یجنپ هجیدخ  / تسکش مسلط 

ار يرماس  نادنزرف  يزوت  هنیک  تنایخ و  نیمز ، ياه  هناش  رب  هداتسیا  هوکشاب ، تبالصرپ و  اه ، نامسآ  ات  هتـشارفارب  رـس  يژد  ربیخ ،
.دوب هدش  هانپ  ناج 
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رپس هنیس  نانچ  دوهی ، نادنزرف  زا  تظافح  يارب  تشادن و  میلست  دصق  مالسا و  هاپـس  ربارب  رد  دوب  هدرک  ملع  دق  هک  مکحم  يا  هعلق 
.دیسر یم  رظن  هب  رود  ییورایور  نآ ، شیاشگ  حتف و  هک  دوب  هدرک 

رب ناملسم ، ریغ  ناملسم و  ات  دوشگ  برع  روانهپ  نیمزرس  رب  یتنم  چیه  یب  ار  شتمارک  تمحر و  ناوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هراومه ار  دوخ  هک  دوهی  اما  هدرتسگ ؛ ناوخ  نیا  زا  درادرب  تیاده  همقل  دوخ ، تیفرظ  هزادنا  هب  سک  ره  دـنوش و  نامهیم  نآ  درگ 

حور و يایاوز  رب  دوب  هتـسب  رات  یتوبکنع ، نوچ  تجاجل  تداسح و  .درواین  بات  ار  مالـسا  تمظع  تسناد  یم  ادـخ  هدـیزگرب  موق 
.ناش مسج 

ینابرهم یهلا  نما  هیاس  رد  .دنتـساوخ  یم  نوگنرـس  ار  مالـسا  هتـسرون  تماق  موش  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  اب  یتصرف ، هظحل و  ره  رد 
رداص یهلا  نامرف  ...دندز و  یم  اه  مخز  مالسا  رکیپ  هب  تسد ، رد  تنایخ  رجنخ  دنتسشن و  یم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ 

! دوهی تسکش  تلذ و  دوب ؛ داهج  مکح  مکح ، دش !

هدارا ناوت و  ربارب  دش  یمکحم  دـس  ربیخ ، دـندش ! هدـنهانپ  ربیخ  ناماد  هب  ار  دوخ  يراوخ  تسکـش و  تلذ  لیئارـسا ، ینب  نادـنزرف 
؟ تسکش دهاوخ  ار  ربیخ  مسلط  لی ،»  » مادک ناتسد  دنتفاین ! رارف  زج  يا  هراچ  دنتفر و  هک  یناهدنامرف  رایسب  هچ  .مالسا  هاپس 

وا دنراد و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ   » .درک عولط  ارحـص  یناشیپ  زا  حبـص  تفر و  بش 
«. دراد یم  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  زین 

ورف يادـص  و  یلعای »  » دایرف .دوهی  يروابان  تهب و  رد  ناـمیا  نیقی و  زیرکی  شراـب  ربیخ ! زجع  یناوتاـن و  رد ! ياـه  هقلح  رد  تسد 
«. هّللادی » رب کئالم  نایاپ  یب  دورد  تاولص و  رد  وحم  ربیخ ؛ یلاشوپ  هوکش  نتخیر 

ریـش زا  لیدب  یب  يا  هزجعم  تسا ، یلع  ناتـسد  يور  ربیخ ، رد  ردیح ! تمظع  رادتقا و  ربارب  رد  هعلق  رورغ  مسلط  نتـسکش  يادـص 
تردق نیتسآ  زا  ادخ  ناتـسد  راب ، نیا  .ناینامـسآ  ینامداش  هلهله و  يادـص  .شیوخ  تنایخ  زا  راسمرـش  هدنکفارـس و  دوهی ، .ادـخ 

ناج راقفلاوذ ، قرب  زا  یلطاب  چـیه  هک  اشگربیخ  ناوزاب  هب  دـنروایب  نامیا  اـه ، مشچ  اـت  دـنیرفآ  یم  هزجعم  هدـمآ و  نوریب  هّللادـی » »
هب دشاب  يا  هعلق  هیاس  رد  رگا  یتح  درب ؛ دهاوخن  رد  هب  ملاس 
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تمظع هدرک و  گنرد  نامز  هناتـسآ  رد  خیرات ، .تسا  هّللادی »  » هک اه  تسد  نیا  دـیروایب ! نامیا  اه  تسد  نیا  هب  ربیخ ؛»  » يراوتـسا
! زگره اه ! هظحل  نیا  یشومارف  دابم  .درگن  یم  ار  قیاقد  نیا 

نایبیبح هّللا  حور  / ربیخ رد  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ  هباپ 

! میدش یمن  سانشنادخ  نایدوهی  نیا  راوخ  نیا ، زا  شیب  میتشگ و  یمزاب  لوا  زور  نامه  دوب  رتهب  تفگ : یم  یکی 

؟ دیدنخ یم  ام  هب  هنوگچ  يدید  ار  يدوهی  كدرم  نآ  يرآ ! تفگ : یم  يرگید 

: دنتفگ یم  هک  مدینـش  نایدوهی  زا  مدوخ  دـنک ؛ یم  قرف  يرگید  هعلق  ره  اب  ربیخ ، ياه  هعلق  مدوب  هتفگ  لوا  زا  نم  تفگ : یم  یکی 
.میهد یم  امش  هب  مه  ار  نامیلس  دبعم  دیلک  دینک ، حتف  ار  ربیخ  رگا 

ترضح ارچ  میدرگرب ؛ هنیدم  هب  میرذگب و  صومق »  » ژد نیا  ریخ  زا  ات  دوب  هناهب  نیرتهب  ربمایپ ، دیدش  درد  رـس  تفگ : یم  يرگید 
؟ يدینش ار  ربمایپ  نخس  بشید  یتسار ! مناد ! یمن  دهد ، یمن  تشگزاب  نامرف 

؟ دومرف هچ  ترضح  رگم  - 

لوسر ادخ و  هک  یسک  دیاشگ ؛ یم  وا  تسد  هب  ار  مکحم  ژد  نیا  دنوادخ ، هک  داد  مهاوخ  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دومرف - 
(1) «. دنراد یم  تسود  ار  وا  مه  شلوسر  ادخ و  دراد و  یم  تسود  ار  ادخ 

هناریلد هچ  تسا ؛ ربمایپ  روظنم  یلع ، هک  مدرک  یم  ار  شرکف  دیاب  يرآ ! دراد ؟ تسد  رد  مچرپ  هک  تسین  یلع  نآ  نیبب ! ار  اجنآ  - 
؟ اهنت ارچ  اما  دزات ؛ یم 

؟ دناوت یم  یلع  ینعی  - 

؟ يرادن رواب  ار  ربمغیپ  هدعو  رگم  - 

؟ تسا نکمم  روط  هچ  رخآ  یلو  ...یلو  ارچ ؛ - 

ار رد  دهاوخ  یم  ایوگ  هتشاذگ ؟ رد  ياه  هقلح  رب  تسد  ارچ  دنک ؟ یم  هچ  وا  نیبب ! ار  اجنآ  - 
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! دنکب اج  زا  ار  رد  دهاوخ  یم  هن ! دنک ؛ زاب  راشف  اب 

تـسا نیمه  يارب  دیاش  ار  نایدوهی  نیبب  ار  اجنآ  دننک ؛ یم  دـنلب  ار  رد  نیا  یتخـس  هب  یگنج ، درم  دـنیوگ 40  یم  نایدوهی  رخآ  - 
.دندنخ یم  وا  هب  ژد ، يالاب  زا  هک 

...هعلق رد  ایوگ  دنتفا ؛ یم  نیمز  رب  هک  دنراوید  ياه  تشخ  نیا  دزرل ؛ یم  هعلق  راوید  نیبب ؛ ار  اجنآ  هّللا ! ناحبـس  هآ ، نم ! يادـخ  - 
رد

.دیوگ یم  ساپس  ار  يادخ  تسا و  هدرک  دنلب  نامسآ  هب  تسد  هنوگچ  نیبب  ار  ادخ  لوسر  دنک ؛ ار  رد  ربکا ! هّللا  ربکا ! هّللا  - 

! ندوب لوسر  ادخ و  بوبحم  یلع ، رب  داب  اراوگ 

هدازربکاریما / ینامسآ تبالص 

، نب خیب و  زا  ات  زادنیب ؛ كرـش  ياه  هقلح  رد  تسد  ینکرب ! هشیر  زا  ار  رفک  ناینب  ات  اشگب  دوب ؛ دهاوخن  هتـسب  وت  يور  هب  يرد  چیه 
ياپون لاهن  .دنتـسه  مالـسا  هاـگ  هیکت  تناوزاـب ، مهیدـیا .» قوف  هّللادـی   » ییادـخ و تسد  وت  .ار  ینید  یب  تموکح  ینک  نک  هشیر 

دراد وت  یگنادرم  رد  هشیر  مالسا ، .تسا  هدیشک  كالفا  رب  رس  نینچ  نیا  هک  تسا  هدز  وت  ناتسد  ینامسآ  تبالص  رب  هیکت  مالـسا ،
.ار یهلا  نامرف  يا  هتخود  هّللا  لوسر  نامشچ  رب  مشچ  يا و  هدرک  قح  تاذ  رب  لکوت  .تسا  قشع  روخشبآ  یگنادرم ، و 

.دنیشن یم  هراظن  هب  ار  حتف  ياه  هقراب  وت ، هرهچ  رد  ربمایپ ، .دوش  یمن  متخ  هّللا ، یلا  برق  هب  زج  هک  يریسم  رد  يراد  یمرب  ماگ 

، توترف نهذ  مادک  .دنا  هتـشارفارب  يزارفارـس  ياه  هلق  نیرتدـنلب  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یناتـسد  دراد ؛ دامتعا  وت  ناتـسد  هب  ربمایپ ،
لقع مادک  ینک ؟ تشپ  دربن  نادیم  هب  وت  هک  دشیدنا  یم  ماخ  لایخ  مادک  دـنارورپ ؟ یم  شیوخ  هشیدـنا  رد  ار  وت  تسکـش  ریوصت 

وت .يا  هدوشگ  تقیقح  يور  هب  ار  تنامـشچ  وت  يراذـگ ؟ اهنت  اه ، يراـتفرگ  دابدـنت  رد  ار  هّللا  لوسر  وت  هک  دـنک  یم  روصت  میلس 
وت ناتـسد  هب  ار  حـتف  قریب  اـت  دـناوخ  یم  ار  وت  هّللا  لوـسر  اـشگب ؛ مشچ  .ینک  یمن  هراـظن  هفطاـع ، قـشع و  روآ  ماـیپ  هرهچ  هب  زج 

.دراپسب
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رب گناب  يراذگ و  یم  لیئاربج  هدرتسگ  ياه  لاب  رب  ياپ  يزادنا و  یم  رد  ياه  هقلح  رد  هجنپ  .تسین  هتـسب  وت  يور  هب  يرد  چـیه 
رپ نانوچ  ربیخ ، یگنس  نیگنـس و  رد  هنوگچ  دشاب  دهاش  رفک ، يایند  هدز  تهب  نامـشچ  ات  يروآ  یمرب  دنوادخ  یگرزب  ییاتکی و 

ٌیلع رکذ  « ؛ دنریگ یم  مد  ار  تمان  سنا ، نج و  دننز و  یم  هسوب  تگرتس  ناوزاب  رب  اه  هتـشرف  .دـنریگ  یم  ياج  تناتـسد  رب  یهاک 
«. هدابع

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / راد مچرپ 

.دنک راوآ  ناشرس  رب  ار  نایربیخ  رورغ  هک  مهاوخ  یم  ار  راد  مچرپ 

یخاتـسگ زا  هک  ار  وا  دییوگب  .دشاب  هتـشاد  رارف  ياپ  هن  دشکب و  رـس  ار  تسکـش  هن  هک  مهاوخ  یم  ار  اهدروآ  اه و  مزر  راد  مچرپ 
هب ار  رخافت  ياوق  رورغ و  رکـشل  دـشاپب و  گرم  توکـس  نایدوهی ، همهمه  رد  اـت  دـییوگب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  .مجنر  رد  دوهی ،

.دراپسب منهج  خارف  ياه  هناهد 

***

یتوکس هب  نادیم ، تمـس  راهچ  .دندرک  مر  مزر ، ياه  بسا  شروضح ، زا  دمآرد و  صقر  هب  اه  هثداح  ریلد  ياه  تسد  رد  مچرپ ،
.دش رت  بهتلم  هنیس  رد  اه ، سفن  داد و  نت  نیگنس 

.دزادنیب ریخأت  هب  ار  بحرم -  شردارب -  گرم  دیاش  ات  دش  یهار  هثداح  تمس  هب  ثراح ،» »

.نازوس باتفآ  بیصن  رگید ، همین  دش و  نابایب  بیصن  شندب ، همین 

؟ رّفنت قشع و  نیمدنچ  شیامرز  تسا ؛ رفک  نامیا و  ِنیمدنچ  شیامزر  نیا 

.تسا هتخادنا  نییاپ  هب  بسا  هدرُگ  زا  ار  بحرم  هک  ینیب  یم  ار  نیدایم  ِلی  یهللادی  ياه  تسد 

«. راقفلاوذ الا  فیسال  یلع  الا  یتف  ال  « ؛ ددرون یم  دوخ  رد  ار  نیمز  نامسآ و  تمس  راهچ  هک  يونش  یم  ار  نایشرع  هلهله  يادص 

.ددرگ یمرب  رکشل  شوغآ  هب  دراد و  یمرب  مدق  راوتسا ، هک  ینیب  یم  ار  راد  مچرپ  دنیشن و  یم  مزر  كاخ  درگ و 
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یهللادـی ناتـسد  هب  يزوریپ  ياـهرد  .تسا  هدـمآ  لوسر  نامـشچ  یناـمهم  هب  کـشا ، فیطل  تارطق  زا  ینهاریپ  رد  يزوریپ ، ِقوش 
.دوش یم  هدوشگ  ردیح 

! ربکا هّللا  .درادن  ار  رارک  ردیح  ناوزاب  ربارب  رد  یگداتسیا  يان  ربیخ ، نهآ  برد 

يریشمش هّللا  حور  !/ مالسلا هیلع  یلع  ای 

، دنتشاد ار  هچ  ره  شتآ و  ریت و  بوچ ، گنس ، ژد ، يالاب  زا  دندوب و  هدش  ناهنپ  هعلق  گرزب  رد  تشپ  هک  دندوب  نانکش  نامیپ  نیا 
.دندوب هدش  مالسا  نماد  رد  نیکرچ  يا  هکل  هنوگچ  هک  درک  یم  هراظن  ار  نانآ  وا  دنتخیر و  یم 

 - دنتفگ یم  همه  دش -  یم  رگم  ...اما  دیادزب ، ار  نیکرچ  هکل  نیا  هک  دوب  راوتسا  وا 

 - دندوب هدنامرد  همه  تمظع -  نآ  اب  رد  يدنلب و  نآ  اب  ياهراوید 

.ددرگزاـب یلاـخ  تسد  هک  دوب  هدـماین  دوش و  هدـنامرد  هک  دوـبن  یـسک  وا  اـما  دـندوب ، هتـشگزاب  هدـنامرد  همه  هتـشذگ ، ناـیهاپس 
، دنتـسناد یم  رتشیب  هک  نانآ  اما  دندوب ، هتـسب  اهدـیما  دوخ  رادـیاپ  ژد  هب  رگید ، يوس  زا  دندیـساره و  یم  وا  زا  ییوس ، زا  نایربیخ ،

.دندیساره یم  رتشیب 

.تشادن يرد  ناش ، هعلق  رگید  ...دمآ  گرزب  رد  يولج  وا  هک  دندید  الاب  نآ  زا  نانیمطا ، سرت و  هحوبحب  رد 
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هبنش کی 

دادرم 1385  29

بجر  25

1427

Aug.20  . 2006

مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تداهش 

يدمحم سابع  / نیگنس غاد 

.ناراب اهربا  دنوش و  یم  ربا  اه ، ضغب 

هایـس ار  اه  یناشیپ  مامت  تشونرـس  وت ، زا  سپ  ياهزور  نیا  راگنا  راـبغ ؛ رد  قرغ  اـه  هنیآ  کـیرات ، اـه  هچوک  گـنتلد ، اـه  هچوک 
.دنا هتشون 

.دنا هتفرگ  تبرغ  يوب  اه  نهریپ  مامت  درک ؟ هیرگ  دیاب  راوید  مادک  رب  رس  ار  تندوبن  مخز 

.دنک یم  عادو  كاخ  اب  رت ، بیرغ  ییانشآ  ردپ  بیرغ و  ینابرهم  دنزرف  بیرغ ، ییانشآ  اهزور  نیا 

ياوه یمسوم ، ياه  ناراب  .دنسر  یم  نامـسآ  هب  هک  ییاه  هخاش  نیرترود  ات  دنناوخ  یم  ناهد  هب  ناهد  هنابیرغ  ار  وت  مان  اه ، هدنرپ 
ردقچ دنا ! هتفرگ  وخ  سفق  ياه  هلیم  هب  میتی ، هدنرپ  ردـقچ  اهزور  نیا  .دـنیرگ  یم  راز  راز  ار  نتـسیز  وت  زا  دـعب  ياهزور  مومـسم 

اه مدق  دنا و  هدش  گنـس  اه  هداج  مامت  وت  زا  دعب  تسا ! هدش  هراتـس  یب  وت  زا  دـعب  نامـسآ  ردـقچ  دـنا ! هدـش  رود  هام  زا  اه  هرجنپ 
.گنس
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.تسین نامیاه  یگنتلد  مارآ  ییالال  تبش ، همین  ياهاعد  يادص  رگید  .تسین  ندیسر  وت  هب  يارب  یهار  چیه 

ار تدوجو  يایرد  هک  ییاهزور  نیا  رد  دوش  ریوک  نیمز  رگا  تسین  کش  ياج  .دنرادن  ندـنام  هدـنز  ِرـس  وت ، زا  دـعب  اهدور  یتح 
.میا هدرک  مگ 

.دنوش یم  متخ  هیثرم  هب  وت  زا  دعب  دنلب ، ياهرعش  همه  .دنشکب  شود  هب  هنوگچ  ار  ییادج  نیگنس  غاد  دنناد  یمن  تاملک  یتح 

.تسا هدرک  زیربل  ار  اهرعش  تیب  تیب  تبرغ ، يوب 

مه يا  هرجنپ  چیه  اب  هام  اه ، بش  دـنا و  هدرک  رهق  مه  اب  اهراوید  اه و  هیاس  هک  تس  يرید  .درادـن  ندینـش  وت  زا  دـعب  يزاوآ  چـیه 
.دنزخ یمن  باوخ  رامخ  ياهرتسب  رد  اه  هراتس  دوش و  یمن  مالک 

! دوش رو  هطوغ  نامیاه  کشا  لیس  رد  وت  زا  دعب  ناهج  دش  یم  شاک 

.دربب دیوشب و  دوخ  اب  ار  وت  زا  دعب  ياهزور  لیس ، ات  دننک  هیرگ  ار  تندوبن  اهربا ، دش  یم  شاک 

یجنپ هجیدخ  / روضح ِرون 

.دینش دوش  یم  ار  تا  هناقشاع  ياهاوجن  رود ، ياه  هظحل  سپ  زا  زونه 

.ار تا  يروبص  مارم  نادنز ، ياه  نوتس  اه و  تشخ  مامت  نت  رب  دنا  هدرک  کح 

.مالسلااهیلع همطاف  ناتسوب  زا  یلگ  تسوت ؛ تبون  کنیا 

ترودک زییاپ  ناتسد  مه  زاب 

! مدره هدیچ  ار  يا  هدید  تبرغ  سای 

.ار قاتشم  ياه  ناج  تخاون  یم  تیاه ، نخس  رطع  .دنرادن  روضح  بات  نادنز ، هشوگ  راهچ  ار  تا  یگنارک  یب 

.ار تسرپ  بش  ناشافخ  یلاشوپ  تردق  هزاریش  دیشاپ  یم  ورف  تیاه ، نخس  رطع 

.ار اه  هناوج  دناوخ  یمارف  شیور  هب  مومسم ، ییاوه  موجه  رد  تیاه ، نخس  رطع 
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.درک یم  توعد  يرادیب  هب  ار  اه  مشچ  تروضح  رون 

ینامسآ تاقوا  مدمه  اهریجنز ، لغ و  ات  دندیشک ، ریجنز  هب  نادنز  جنک  رد  دنتفرگ و  اه  نامسآ  زا  ار ، دیـشروخ  دش ؛ هدیچ  هئطوت 
.دنشکب دق  تا  هنابش  ياه  هلان  ياپ  نادنز ، ياه  هلیم  دنوش و  تا 

؟ یگدنمرش یهایسور و  همه  نیا  اب  ینهآ ، ياه  هقلح  نیا  دنک  هچ 

.دنک شوماخ  ار  وت  روضح  نانشور  تسناوتن  مه  نادنز  يانکیرات  اما 

، وت يولگ  هدشرـشتنم  تقیقح  زا  هک  يا  هتفر  باوخ  هب  ياه  ناج  هچ  .تسکـش  مهرد  ار  اهراصح  تا ، هناقـشاع  ياه  شیاـین  رطع 
! دنتفای ندز  هناوج  تئرج 

!؟ دشاب جئاوحلا  باب  باب ، نآ  هک  یتقو  تسب ؛ ار  تمکح  تفرعم و  باب  دوش  یم  رگم 

.هدش راتفرگ  ياه  ناج  نیرتراک  تیصعم  هب  ور  یگنادواج ، ياهزادنا  مشچ  زا  يا  هدوشگ  يرد 

راصح رد  يدوب ، نوراه  سبحم  رد  .دـندوب  تفرعم  هنـشت  هک  يدوب  يا  هدـیمر  ناوهآ  هانپ  ناج  اه  شافخ  اه و  گرگ  ماـحدزا  رد 
.تشادن اشاح  تئرج  مه  نادنز  ياه  هلیم  ار  تا  هشیمه  ياهزاجعا  .دیراب  یم  نیمظاک  ياوه  رب  تروضح  ناراب  اما  يدوب ؛ راتفرگ 

.راک هانگ  قیاقد  تماق  رب  دناشوپ  اوقت  نهاریپ  تا ، هنابش  ياه  شیاین  رطع 

.ار اضر »  » هودنا ایند ، تسا  هدمآ  یتمالس  رس  هب  کنیا ،

.ار تا  ییاهر  تسا  هدوشگ  شوغآ  وسارف  رد  تشهب ،

! قلطم يروبص  لاس  هدراهچ  ظفاحادخ ، .خیرات  یبیرغ  ياه  هناش  رب  تسوت  توبات 

.دش مامت  موادم ، جنر  لاس  هدراهچ  جئاوحلا ! باب  ملظ ! قیاقد  موجه  رد  ضحم  تیموصعم  ظفاحادخ ،
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هبنشود

دادرم 1385  30

بجر  26

1427

Aug.21  . 2006

دجسم یناهج  هتفه  زاغآ 

يدمحم سابع  / ندش باتفآ  يارب  ییاج 

.دنوش وحم  اه  هرانم  دنلب  ياه  هیاس  رد  ازع ، لبه و  تال و  ات  دننک  یم  دنلب  كاخ  زا  رس  یکی  یکی  اه  هرانم 

.دنک هدنکآ  ندیسر  زا  ار  نامیاه  سفن  تشهب ، يوب  ات  دنیاشگ  یم  شوغآ  اه  بارحم 

.دوش زیربل  شمارآ  زا  نامناج  ات  دوش  یم  زادنا  نینط  اه  هنذأم  رد  ناذا 

یم اه  بآ  يوس  نآ  رفاک  ياه  نیمزرس  ناغمرا  هب  ار  راهب  رطع  يداو ، هب  يداو  حبص ، میسن  نوچمه  هک  تسا  مالسا  يوب  دجـسم ،
.دناسر

.دنک یم  نامیاه  بل  دنخبل  ار  اه  نامز  نیرت  شوخ  هک  تسا  دنوادخ  مالس  دجسم ،

.دنک یم  روش  زیربل  ار  اه  ناج  هک  تس  يرادیب  گنهآ  نیرتزاونلد  ناذا ، يادص 

شیالآ یب  هاگتولخ  تفرگ ، غارس  ناوت  یم  یپ  رد  یپ  ياه  نابایخ  نیشام و  برـس و  دود و  همه  نیا  نایم  رد  هک  ینما  میرح  اهنت 
.لد لها  عمجت  لحم  مه  تسا و  ناقشاع  هگتولخ  مه  هک  یمیرح  تسا ؛ دجسم 
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هن دریگ و  یم  دوخ  هب  هاقناخ  گنر  هن  دـنک ؛ یمن  یفن  ار  ایند  تسا و  هدـش  انب  ایند  رد  هک  يا  هناـخ  تسا ؛ دـنوادخ  هناـخ  دجـسم ،
.دنا هدش  ییاهنت  ياهراغ  نیشن  هشوگ  هک  ییاهرید  تلزع  يوب 

کی ندش و  هلدکی  هب  ییوب ، گنر و  ره  اب  ار  سک  ره  هک  تسا  ییاج  .زار  لها  هاگتولخ  مه  تسا و  هدازآ  ياه  ناج  هاگیاج  مه 
.دنک یم  توعد  نارگید  اب  ندش  گنر 

همه نیا  زا  .تسا  مسجم  تشهب  شیاه ، یشاک  رب  هتسب  شقن  ياه  هتوب  لگ  دهد و  یم  بآ  لالز  يوب  شبارحم ، یبآ  ياه  یشاک 
.تسا هلصاف  اه  گنسرف  هناهاش ، رفاک  ياهرالات  ات  ییابیز 

.دیشک سفن  شیاوه  رد  ار  دنوادخ  هطساو ، یب  ناوت  یم  هشیمه 

.دیسوب ار  نامسآ  دش ، هدنرپ  هکنآ  یب  ناوت  یم 

.دشاب نایم  رد  يا  هنیآ  ياپ  هکنآ  یب  دش ؛ قشاع  ناوت  یم 

.تسا راشرس  زامن  رطع  زا  هشیمه  شلالز ، ياوه 

.دروآ یمن  دای  هب  ار  ینازخ  زاغآ ، زا  هک  يراهب  تسا ؛ راهب  درک ، ادیپ  دجسم  رد  ناوت  یم  هک  یلصف  اهنت 

.تسا نیمز  هب  اه  نامسآ  نیرت  کیدزن  شنامسآ ، .تسا  یتخبشوخ  ياه  هراتس  زا  زیربل  هشیمه  شنامسآ ،

، بارحم مراد  غارس  ندش  باتفآ  يارب  هک  ییاج  اهنت  اه ؛ نامسآ  زا  رت  کیدزن  هداج  تسا ؛ دنوادخ  هب  هداج  نیرت  کیدزن  دجسم ،
باتهام زا  دجسم ، ناتسبش  .تسا  باتفآ  زیربل  ياه  ناویا  زا  رت  کیدزن  دیشروخ ، هب  هک  ییاج  تسا ؛ دجسم  لیئربج  سفن  زا  رطعم 

.تسا زیربل  بش  ياهزامن  غورفرپ  ياه 

.تسا رت  کیدزن  نامسآ  هب  اه  هدنرپ  زا  هک  تسا  ییاج  تسا ؛ زاورپ  يارب  هطقن  نیلوا  دجسم ،
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ییاضر هدیمح  / یگدنب يایرد 

، اه هتـسدلگ  يال  هبال  زا  هک  نیمه  دنراد ، یمرب  اعد  هب  تسد  مه  اهراوید  هک  نیمه  دنچیپ ، یم  ناذا  يادـص  رد  اهراوید  هک  نیمه 
مامت دجـسم ، تشخ  تشخ  مامت  دوش ، یم  رتدنلب  ادص  دچیپ و  یم  شیاین  رطع  هک  نیمه  دوش ، یم  روانت  زبس ، یکچیپ  نوچ  ادـص 

.دنریگ یم  قیقع  يوب  اه ، هرجح  مامت  اه و  هرانم  اه و  هتسدلگ  مامت  اه ، یمراط 

ياه لاب  گنر  مه  كاپ ، دـیپس و  راوید  راهچ  نیا  دجـسم -  ناذا و  يادـص  اـب  تسا  هتخیمآ  نشور ؛ اوه  نشور ، هار  نشور ، غارچ 
سفق زا  ار  وت  هک  يراوید  راـهچ  نیا  سدـقم ، راوید  راـهچ  نیا  توکلم ، زرم  اـت  هدیـشک  دـق  راوـید  راـهچ  نیا  کـیالم ، هدرتـسگ 

.دنک یم  همزمز  تزاورپ  ياه  لاب  يال  هبال  رد  ار  یگدنرپ  دنک و  یم  صالخ 

یم رطاـخ  هب  رگید  يوحن  هب  ار  تا  یگدـنب  ار و  وت  هک  يراوید  راـهچ  نیا  تفگـش ؛ راوید  راـهچ  نیا  هب  تسوت  دـنویپ  زور  زورما 
.يدرگب تشهب  ياه  هتوب  لابند  راوید ؛ ياه  شقن  یمیلسا  رد  يورب و  دیاب  يونشب ! رت  کیدزن  ار  ناذا  يادص  دیاب  .دروآ 

! ینک هزات  سفن  نآ  تسدکی  ياوه  رد  ییادزب و  راوید  راهچ  نیا  ياه  هیواز  زا  رابغ  دیاب 

! دننیشنب تناتسد  ياه  هخاش  رب  یلاوح ، ناکرپاش  مامت  ات  ینک  دنلب  ار  تیاه  تسد  دیاب 

! ینک سح  بوخ  ار  تشهب -  هکت  نیا  نیمز -  رد  هتفکش  راوید  راهچ  نیا  دیاب 

! يزیوایب ار  تنامیا  ياه  غارچ  دجسم ، تشخ  تشخ  مامت  زا  دیاب 

.دنسر یم  نامسآ  هب  تشیاین  ياه  تسد  اجنیا ،

يادـص .تسا  کئالم  ندز  لاب  رطع  زا  زیربل  تماشم  ینک ؛ یم  سح  ار  راهب  يوب  هشیمه  زا  رت  کیدزن  زامن ، فصافـص  رد  اجنیا ،
.شیوخ زا  يوش  یم  یهت  یچیپ و  یم  تیاه  یگّرمزور  يال  هبال  ار  تیاه  هیناث  دچیپ ؛ یم  ناذا 
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.دوش یم  بلابل  تسفن  دنز ، یم  رتدنت  تبلق  دنریگ ، یم  باتش  تیاه  ماگ  یتفا ؛ یم  هار 

.دروخ یم  هطوغ  رون  زا  ینامک  نیگنر  رد  تیور ، هبور  دجسم  .يریگ  یم  لاب  دور ؛ یم  رتالاب  اه  هرانم  زا  ادص 

یم زاغآ  دجـسم  دـنلب  ياه  هرانم  زا  راشرـس  ییادـص  نوچ  ار  تیاهزور  همه  تساه ، لاس  .ینز  یم  یگدـنب  زا  ییایرد  هب  ار  دوخ 
.ینک

نیدلاردب مظاکدمحم  / یگتسبمه رطع  زا  هدنکآ 

، هداجـس ياه  لگ  زا  یعمج  هتـسد  ياه  ساـسحا  .دـییوب  ناوت  یم  تشهب ، زا  هعطق  نیا  راوید  رد و  زا  ار  سدـق  ملاـع  يانـشآ  رطع 
زا هدنکآ  دجسم ، ياضف  ات  هتفرگ  تروص  ناکم  نیا  رد  نامیا  ياه  ماگ  نیرتهب  زا  یباختنا  .دزیخ  یمرب  هولـصلا ،» تماق  دق   » هارمه

.دوش یگتسبمه 

يا همدقم  اجنیا  دنشاب ! هتشادن  اج  کی  ار  ییابیز  همه  نآ  ياشامت  تقاط  دیاش  دنرگنب ، تشهب  هب  دنهاوخ  یم  ادرف  هک  ییاه  مشچ 
زا ینیچلگ  نآ  رد  هک  یناکم  ینعی  دجـسم ، .دـشاب  هدـمآ  مهارف  کلاس ، نارازگزامن  يارب  هنیمز  دـننک و  تداع  اه  هاـگن  هک  تسا 

هدرک تئارق  تعامج ، يارب  ار  دیواج  ترخآ  زا  يا  هخـسن  مه ، اب  همه  ات  دـنیآ  یم  مه  درگ  اناوت  ياه  ناوج  ناوج و  ياه  ییاناوت 
.دنشاب

.ندوب مه  اب  ياه  یکاپ  هب  داحتا و  ياه  هروس  هب  دنشاب  هدرک  ادتقا  ات  دنیآ  یم  مه  درگ 

رد ییاه  غارچ  اب  هدیزگرب ، يا  هناخ  ینعی  دجسم ، .دنلوغشم  گنر ، نیرت  ییادخ  اب  دجسم ، يدنب  نیذآ  رد  مه  ناگتـشرف  زا  یفص 
.رازاب هچوک و  تاقّلعت  زا  رود  لد ،

یم شرع  سدقم  هصرع  رد  مدق  تسار ، ياپ  اب  .دنوش  نومنهر  ینیبادخ  يوس  هب  ات  دـنزیر  یم  دجـسم  نوریب  ار  ینیبدوخ  نانمؤم ،
هب تیحت »  » ِزامن اب  یخرب  .دید  دجسم  طیحم  رد  ناوت  یم  ار  اه  حور  نیرت  لابکبـس  ِکتَمْحَر » َباوبا  یل  ْحَْتفا  مهللا   » همزمز اب  دنهن ؛

.دنا هتفر  تعامج  مارحإلا » هریبکت   » لابقتسا
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« نیرباصلا عم  هّللا  ّنا   » هب ار  دوخ  دنیآ و  یم  اه  ماگ  روشرپ  ياه  باتـش  نانچمه  تسا ، یقاب  تصرف  اما  هدـش ؛ اپرب  تعامج  نونکا 
توق هک  ییاه  هحفاصم  دییور ، دهاوخ  زامن  زا  سپ  ياه  مالـس  زا  بهذم ، رد  یگدـنلاب  زاون  مشچ  هلق  دـعب ، یکدـنا  .دـنناسر  یم 
یقرت دوعص و  نابدرن  نیا  داب ، فعش  رپ  .دوارت  یم  ینشور  ناشمادک ، ره  زا  هک  اه  هظحل  نیا  داب  دابآ  .تسا  ناکین  ياه  لد  شخب 

! تسا تعامج  زامن  شمان  هک 

یجنپ هجیدخ  / ریهطت هزاورد 

یگدنرپ نیرمت  لحم  اجنیا  یگدـنب ، تسدـکی  ياوه  رد  یگدادـلد ، قشع و  تیاهن  یب  تسود ؛ یمیدـق  هناخ  تسا ؛ دجـسم  اجنیا 
.تساه هتشرف  زیرکی  شراب  رد  هناقشاع  يا  هسلخ  رد  ندش  روانش  اه و  قلعت  راب  زا  ندش  اهر  نت ، هناعضاخ  نایرج  رد  حور 

شوخ معط  رد  ندش  لح  اه ، قرب  قرز و  یگدنبیرف  زا  رود  اه ، هشیر  اه و  گنر  مامت  زا  رود  تسادخ ؛ نما  ینابرهم و  هناخ  اجنیا 
رد وا »  » رد ندـش  اهر  دوخ ، یـشیوخ  یب  هئـشن  رد  تاجانم ، ياه  مدـق  اب  شرع  يدرگ  هچوک  توکلم ، ياـه  هچوک  رد  ریـس  زاـین ،

.هناتسود هنامیمص و  يوگو  تفگ  کی  رد  تسود ، اب  ینیشن  مه  صولخ ، یگداس و  تیاهن 

تذـل زا  ندـش  یلاخ  زاغآ  تسا ؛ زاغآ  هطقن  اجنیا  .لامک  ات  یناکلپ  دوخ ، زا  هراـبود  یعورـش  ریهطت ، هزاورد  تسا ؛ دجـسم  اـجنیا 
یب هدجس  رد  یهّللا ، هفیلخ  يادر  ندیشوپ  ناگتشرف ، اب  ینیشنمه  يارب  یعورش  اه ، تیصعم  رتسکاخ  زا  نتـساخرب  ایند ، ریقح  ياه 

.کئالم ناما 

ات منک  یم  اهر  ار  ما  یگدـنرپ  نم ، تاجانم ! ياه  هنماد  رد  موش  یم  اـهر  هناوهآ  هک  نم  دوخ و  هناـخ  هب  يا  هدـناوخ  ارم  هداـس  هچ 
! دراد نایرج  شمارآ  ردقچ  اجنیا ، ریگارف ! کیدزن و  تا ، ینابرهم  ردقچ  تسا ! بوخ  وت  ياوه  ردقچ  .كولس  يدیحوت  قافآ 

وت رون  دزو  یم  .شیوخ  زا  ارم  ینک  یم  اهر  .لاب  کبس  یمیسن  نوچ  نم ، رد  يا  هدش  اهر 
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يا هدناوخ  ارم  .ناذا  یتوکلم  يادص  اب  زامن ، ِینامسآ  نیشن و  لد  قیاقد  اب  تسین ؛ یهار  وت  ات  ارم  .منورد  يوتردوت  ياه  نالاد  رد 
هناخ هب  يا  هدـناوخ  ارم  .دوهـش  فشک و  زا  یتشهب  هب  لاـسرید ، یناـبرهم  ياـه  همغن  هاـگمارآ  هب  شیاـین ، غاـب  هب  شیوخ ؛ هناـخ  هب 
ییاه هتـسدلگ  اب  مشاب  اون  مه  ات  يا  هدناوخ  ارم  .شرع  ات  شرف  زا  ربمایپ ، جورع  لحم  هب  يدناوخ ، ار  میهاربا  هک  اجنآ  هب  روضح ،» »

.حیبست هب  دنا  هداتسیا  تا ، هرامه  تاجانم  رد  هک 

هزوریف ياه  قاط  اب  گنر ، یبآ  ياه  يراک  یـشاک  نیا  اب  تا ، هناخ  یگداس  .ینک  مریهطت  هبوت ، زیرکی  ناراب  رد  ات  يا  هدناوخ  ارم 
.مراد تسود  ار  تا  هناخ  یگداس  یناحور ؛ هداس و  بارحم  اب  يا ،

ُهَدحَو ال  » ياوه رد  ینک  میاهر  مارآ  مارآ  یتوهال ؛ يا  هبذج  رد  ینک  میاهر  مارآ  مارآ  ات  يا  هدـناوخ  ارم  ناذا ، نیگآرطع  همغن  اب 
«. وُه الإ  هلإ 

هتسیاش تداعس  یلع  / ناذا میالم  یقیسوم 

.دیآ یم  حبص  يادص 

.دیآ یم  یلجت  هب  ور  ياه  هرجنپ  حبص و  يادص 

هب ار  اه  هرجنپ  مالـس  ات  دنور  یم  مارآ و  میالم و  دنا  هدش  ییادـص  اه ، هتـسدلگ  .نارک  یب  ات  دـنا  هدـش  اعد  هب  تسد  اه ، هتـسدلگ 
.دنهدب ادخ 

هناخ هب  دنخب و  ماگ  هب  ماگ  ار  اه  هچوک  شخبب ! بآ  یقیـسوم  هب  ار  تیاه  تسد  .دـناوخ  یم  ار  وت  جوا ، نیا  هناخ ، نیا  وش ! رادـیب 
.دنهد یم  تمالس  هدرتسگ  ياه  لاب  اب  کئالم ، تسا و  دجسم  اجنیا  راذگب ! مدق  ادخ 

.دشک یم  تسد  تیاه  هناش  رب  اعد ، ناذا و  میالم  ياون  تسا و  دجسم  اجنیا 

 - ناگتـشرف لاب  رب  سدـقم -  شرف  نیا  رب  ار  تیاهاپ  .زاب  ياه  هرجنپ  زا  رپ  اه ؛ هزوریف  اـه و  یـشاک  یبآ  زا  رپ  تسا ؛ دجـسم  اـجنیا 
! یهد مالس  تسا ، یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ  هب  ات  يورب ؛ تسا ، یکیدزن  نیا  رد  هک  ینامسآ  هب  ات  راذگب 
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یم تیاه  تسد  زارف  رب  هک  يونشب  ار  ناگتشرف  لاب  يادص  یناوت  یم  .ینیبب  ار  اه  یشاک  اه و  هزوریف  نامسآ  یناوت  یم  اشگب ! لاب 
یناوت یم  ار  تیاه  تسد  دهد و  یم  ار  تباوج  ادخ  هک  يونشب  یناوت  یم  .دسر  یم  ادخ  هب  تیادص  هک  يونشب  یناوت  یم  .دندرگ 

.تسا هدنکآ  یندیچان ، هچنآ  زا  هک  ینیبب 

ور ياه  هرجنپ  حبص و  يادص  لثم  حبص ، يادص  لثم  دشک ؛ یم  تسد  تیاه  هناش  رب  اعد ، ناذا و  میالم  ياون  تسا و  دجسم  اجنیا 
.یلجت هب 

دنمتداعس مظعا  / ینامسآ هناخ 

.میتسیا یم  هلبق  کی  هب  ور  هک  ارچ  میا ، هلیبق  کی  زا  همه 

.هداز ناپوچ  یکی  نآ  تسا و  هداز  ناخ  یکی  نیا  میرب  یم  دای  زا  رهش ، ياه  غاب  هچوک  رد  دچیپ  یم  هک  ناذا  يوب 

رد میخرچ  یم  درادن و  يا  هلـصاف  ادـخ  ات  هک  يدـبنگ  ریز  میدـنب  یم  تماق  دـنام ؛ یم  هریخ  وس  کی  هب  نامیاه  مشچ  يامن  بطق 
.میدرگ یمزاب  كاخ  هب  میکاخ و  زا  میروآ  دای  هب  ات  كاخ  رب  میراذگ  یم  یناشیپ  .توکلم  رادم 

.اه نامسآ  تسدرود  هب  دننک  یم  ترجه  مه  لاب  هب  لاب  هک  یناگدنرپ  نوچ  میهد ؛ یم  زاورپ  ادص  مه  ار  نامتونق  ياه  لاب 

تیولگ ات  شیاه  هتـسدلگ  هیاس  ریز  نیـشنب  یتخل  ایب و  تسا ، گنت  نامـسآ  يارب  رگا  تلد  نیمز ، رد  تسام  ینامـسآ  هناخ  اـجنیا 
يرگید زاورپ  يوجو  تسج  هب  اه ، تشد  اه و  هلق  زارف  رب  زاورپ ، زا  هتسخ  هک  تسا  یناغرم  هنایـشآ  اجنیا  .دنک  اهر  ار  هودنا  يرانق 

.دنشوخ لد  تقیقح  يا  هعرج  هب  هناد ، هن  دنبآ و  یپ  هن  دنا ؛ هدمآ 

هب ار  ناشیاه  تسد  دننز و  یم  هرگ  یحیبست ، نامسیر  هب  گنر و  گنر  نایادخ  شیاتس  زا  هدش  اهر  هک  تسا  یناگدنب  هناخ  اجنیا 
.راگدرورپ هناگی  مان 
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ات يراوید ؛ هن  ینیب و  یم  یفقـس  هن  رگید  اـه ، هداجـس  تعـسو  هب  يراپـسب  لد  رگا  .تسا  رطعم  شیاـین  سفنت  زا  هناـخ ، نیا  ياوه 
.تیاه مشچ  يرادیب  يارب  تسه  هراتس  دنک ، یم  راک  مشچ  ات  ندیود ؛ يارب  تسه  هار  دنک ، یم  راک  مشچ 

زا تسام  هتسخ  ياه  ناج  نابیاس  تسه  یفقس  رگا  .هلیبق  داژن و  گنر و  يوهایه  زا  تسام  ییادج  يارب  تسه ، يراوید  رگا  اجنیا 
.شاب دجسم  نامهیم  ار  تیاهزامن  .نیغورد  ياهدیشروخ  ترارح 

ینابرق ههلا  / ...زاین كاوژپ 

بیرغ يوب  ملد ، يانـشآ  ياه  هچوک  سپ  هچوک  .دـپت  یم  هنابیرغ  مناهن  کـیرات  دـنلب و  ياـه  نـالاد  رد  مبلق  دـسر و  یم  ارف  بش 
.دنتسه مناج  نامهیم  انشآان  ینارفاسم  .ترسح  گنر  مساسحا ، دنتفرگ و  تبرغ 

ُمیارچ نادرگرس  هک  مناد  یمن  »

« ُمیارچ نایرگ  یهگ  نالان ، یهگ 

؟ دوش محور  هتسکش  تماق  راوتسا  هاگ  هیکت  دنادرگزاب و  شیوخ  نتشیوخ  هب  ارم  هک  ییانشآ  یمدمه ، ینابز ، مه  تساجک 

.بایرد ارم  ادنوادخ !

هب ار  تزاین  قرغ  هدـنب  زاون ! هدـنب  زاـین  یب  قلاـخ  .نادرگ  عشعـشم  تدوجو ، رون  هب  ار  ما  هتـشگرس  دوجو  اـه ! ینـشور  راـگدرورپ 
.متعاطا ردق  هب  هن  زاس ؛ اور  تتیانع  نازیم  هب  ارم  راک  زاونب و  یهاگن 

موش تسپ  یهگ  تسم و  هگ  وت  قشع  رد  »

موش تسه  یهگ  تسین ، هگ  وت  دای  زو 

متسد يریگن  ْرَا  یتسم  یتسپ و  رد 

« موش تسد  زا  راگن ، يا  یگرابکی 
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ناوناز رب  نامرد و  ممارآان ، بلق  رب  هک  یناـحور  ییاوآ  دـناوخ ؛ یم  ارم  یـسک  اـیوگ  دـنازرل ! ار  مدوجو  روپ  راـت و  ییادـص ، و  ... 
! دشخب یم  ناوت  مناوتان ، تسس و 

دزاسب یماغیپ  هب  قشاع  لد  »

« دزاسب یماج  اب  هدولآ ، رامخ 

یلع یح  « » هولـصلا یلع  یح  : » تسـشن مـلد  رب  توـالح ، اـب  تساـخرب و  دـیحوت  تبالـصاب  ياـه  هتـسدلگ  زا  شخب ، حور  ییاوـن 
قیالع دیق  زا  متسر و  ایند  ریگ  اپ  تسد و  ياهدنب  دیق و  زا  متسب ، تسود  ترضح  نافرع  هبذج و  هب  لد  .مدرک  نتفر  مزع  هولـصلا .»

کئالم لاب  رب  مدق  ایوگ  .دیـسر  برق  هب  تبرغ ، زا  ات  دـیهر  دوخ  زا  دـیاب  .دومن  میلـست  قح  هب  ات  درک  میلـس  ار  لد  دـیاب  .متـسسگ 
هب یتشهب  رطعم  میمش  شا ، هشوگ  هشوگ  زا  هک  ما  هدرک  نامسآ  زا  يا  هراپ  يوس  هب  ور  .ما  هدوشگ  رپ  كالفا  ات  كاخ  زا  .ما  هداهن 

.دسر یم  ماشم 

راگن هرهش  نآ  لاصو  هیداب  رد  »

رای خر  ناقشاع  دننازابناج ،

نایوگ قحلا  انا  روصنم  هدننام 

« راد رس  رب  رس  رازه  یجنک  ره  رد 

؟ تساجک اجنیا 

.رارک ردیح  یلع ، راگدرورپ و  لوسر  تبحم  شیانب  گنس  رادلد و  يوربا  شا  هلبق  رای ، يوک  رد  يدجسم 

دـنیاس و یم  یگناگی  یلین  نامـسآ  رب  رـس  هنازارفرـس ، هک  يا  هزوریف  ياه  هتـسدلگ  اـب  اـبرلد ، یمیمـص و  اـیر ، یب  هداـس و  ییارس 
! دنیارس یم  ار  هلالج  لج  قح  هیزنت  حیبست و  هناقشاع ،

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یتـسود ، قشع و  ریفـس  يارـس  نیتـسخن  روآداـی  هک  ییاـج  تسا ؛ تشهب  زا  يا  هعطق  اـجنیا 
، هتخابلد ناقـشاع  ات  دوب ، سدـقم  الاو و  هاگیاج  نیا  ياـنب  هب  مادـقا  هرونم ، هنیدـم  هب  دورو  ماـگنه  شتلاـسر  نیتسخن  هک  تساـهلآ 

هاگداعیم روآدای  دجسم ، .دوش  ضیفتسم  ینامحر  باتفآ  وترپ  زا  هدمآ و  درگ  شدوجو  نابات  عمش  نوماریپ  راو ، هناورپ 
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بارحم رد  یهاـگآ ، ملع و  اـب  هـک  تـسا  مالـسلا  هـیلع  یلع  تلادـع ، رهظم  تیـالو و  ریما  ملاـع ، موـلظم  لوا  خـیرات ، درم  گرزب 
، خرـس نوخ  هب  ار  نآرق  یباتفآ  يامیـس  نامیا و  یبآ  هداجـس  شیوخ ، زبس  هدجـس  رد  تسب و  رادـید  دـیپس  ِتماق  قشع ، ینامـسآ 

.تفاتش رای  رادید  هب  هناقشاع  هدرک ، نوگلگ 

.هنیدم راید  تسا و  لالب  روآدای  نذؤم ، ریبکت  يادص 

زا نتـسش  تسد  وضو ، نابرهم و  هناگی  ربلد  نآ  اـب  يزابقـشع  تین  تین ، تسا ؛ نادواـج  يروضح  روضح و  هنادواـج  هظحل  هظحل ،
.ناگناگیب

دـننیب و یم  نایع  اـه  مشچ  اـجنیا  .ینیب  یمن  رادـلد  ياـبیز  خر  زج  هلبق ، رد  یهن و  یم  تسود  تبحم  رپ  يارـس  رد  مدـق  هناـصلاخ 
! دنهد یم  یهاوگ  یتسار  هب  اه  لد  دنونش و  یم  ار  تقیقح  طقف  اه ، شوگ 

، رای خر  هب  تناگدید  ات  يدنب  یم  ورف  رایغا  زا  مشچ  .ییوج  یم  ار  تسود  برق  ییوش و  یم  ورف  ملاع  ود  زا  تسد  انمت ، تونق  رد 
.كاخ زا  ییاهر  اه و  نامسآ  هب  ندیسر  يارب  دوش  ینابدرن  تزامن  ات  دوش ؛ زاب 

ناهج رد  ناهنپ  تسا  ییاه  نابدرن  »

« نامسآ نانع  ات  هیاپ  هیاپ 

یب رب  ار  ناـمیا  یگدـنب و  رب  ار  یگدازآ  هراومه  مالـسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  ملاـع ، ود  ناـگدازآ  رورـس  قح  هب  ادـنوادخ !
.شخب هبلغ  ینامیا 

هدازربکا ریما  / دنوادخ نامهم 

.تسوت ياه  مدق  نابزیم  هشیمه  هناخ ، نیا  .تسا  هدش  هدوشگ  وت  يور  هب  يرد 

.تسا وت  ياه  یگنت  لد  نابزیم  هشیمه  هناخ ، نیا 

؛ تساه یگنت  لد  نما  هاگهانپ  دجسم  .يدنوادخ  نامهم  وت  تسادخ و  هناخ  هناخ ، نیا 

؟ تسا ناشیرپ  ياه  لد  هاگرارق  دجسم ، .دنا  هدرک  انب  رون  اب  ار  نآ  تشخ  تشخ  .نیمز  يور  رب  تسا  تشهب  زا  يا  هکت 
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زج هک  تسا  ییامن  بطق  دجسم ، .قشاع  ياه  لد  هاگ  هلبق  تما و  نینمؤملاراد  دجسم ، .ندیسر  ادخ  هب  هطـساو  یب  يارب  تسا  یلپ 
ار نانامهم  ياپ  كاخ  ات  دجاسم  هاگرد  رب  دـننارتسگ  یم  لاب  یهلا ، هاگرد  بّرقم  ناگتـشرف  .دـهد  یمن  ناشن  ار  يراگتـسر  تمس 

.قاتشم ياه  لد  رب  تسا  تمحر  تایآ  لوزن  هاگرارق  دجسم ، .دننک  کلف  نامشچ  يایتوت 

، دجاسم .دیسر  یم  شوگ  هبمالـسلا  هیلع  یلع  هرجنح  زا  هک  ار  یناذا  يادص  دنروآ  یم  دای  هب  شیوخ ، تارطاخ  رد  زونه  دجاسم ،
.دنا هدادلد  ياه  هدنب  نابزیم  هک  ییاه  هناخ  نیمز ؛ رب  دندنوادخ  ياه  هناخ 

، هانپرس شا  هناخ  هک  ینیشن  یم  یسک  تواخس  ناوخ  رس  رب  دشک و  یم  ار  تراظتنا  هک  يا  هناخ  نیرتهب  هب  يوش  یم  دراو  وت  و  ... 
.تسوت يارب 

ینابرق ههلا  / قشع هولج 

! ییادخ قشع  هولج  يا  دجسم ،

میآ یم  وت  يوس 

یهلا همغن  زا  راشرس 

ار ما  یگدنز  کچوک  ملب  یبیغ ، تسد  دنار  یم 

! ییاهر نما و  نارک  یب  لحاس  هب 

! يزارفارس هوکشاب و  هچ  لالز ، هچ  هشیمه ! يراج  يا  دجسم ،

! راس همشچ  نوچ  یلالز 

! رازلگ نوچ  یهوکشاب 

! راسهوک نوچ  يزارفارس 

! راگزور ناتسم  رب  قشع ، مزب  يا  هدرتسگ 

! هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  رب  یلج  قشع  یلجت  يا  دجسم ،
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ینیمز لالغا  زا  غراف  میآ  یم  وت  يوس 

یتشهب کئالم  لاب  رب  راوس  و 

يونعم ياه  تلیضف  هب  مشک  یم  رپ  وت  يوس  هناقاتشم 

؛ میآ یم  وت  يوس 

تسایرد هب  ندیسر  قشاع  هک  يا  هرطق  نوچمه 

.تسادیپ ادخ  وترپ  تتشهب ، زا  هشوگ  ره  رد 

یتسود يور  هاگ  هولج  وت 

یشمارآ وت 

تسا رای  نما  مرح  هک  میورب ؛ دجسم  هب  ایب 

رادلد ناقشاع  دبعم  و 

! ...میورب دجسم  هب  ایب 

یمیظعلادبع همطاف  / ندیسر ات 

.ادخ هناخ  تمس  هب  يراد  یمرب  ماگ 

.تا يرارق  یب  ياه  نابرض  دتفا  یم  شپت  هب 

.ندیسر زج  ینک ؛ یمن  رکف  زیچ  چیه  هب  يوش ؛ یم  دوخ  یب  دوخ  زا 

.دننک یم  تکرح  فاق  تمس  هب  هنوگ  غرمیس  تیاه  لاب 

.دوش یم  هصالخ  تیاه  مشچ  رد  نامسآ ،

.ینارتسگ یم  تدابع  عیسو  تشد  رد  ار  تا  هداجس 

.ربکا هللا  ربکا ؛ هللا 

.ادخ هب  ار  وت  دنک  یم  کیدزن  هشیمه ، زا  رت  نیریش  تیاه ، همزمز 
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.رتالاب يور ؛ یم  الاب 
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.تسا هدنامن  ندیسر  هب  يزیچ 

.یتخرد هشیر  ندش  ادج  هیبش  يوش ، یم  ادج  نیمز  زا 

.يور یم  الاب  هرابود 

.ینک یم  سح  دوجو  مامت  اب  ار  اهربا 

تیاه هنوگ  يور  هب  دنک  یم  هکچ  نامسآ ،

.يور یم  الاب  زونه  وت  و 

، دسر یم  تشوگ  هب  ییانشآ  يادص 

! تدابع نما  هناخ  هب  .يدمآ  شوخ 

.تا هدارا  ياه  ماگ  اب  يدیسر ؛

.دلاب یم  شدوخ  هب  تسا و  هدش  راشرس  وت  روضح  زا  دجسم 

یعیدب رسای  / لد هناخ 

زا رهـش ؛ یلین  نامـسآ  رب  هتـشارفارب  تسا  يورـس  تماق  هچرازاـب ، دوبک  قاـط  زا  رتوس  نآ  قشع ؛ هلحم  ياـه  هچوک  سپ  هچوک  رد 
.تسا هتساخرب  ییادن  نآ ، يادنلب 

یبلق اب  دنریگ و  یم  وضو  كانمن ، منبش  اب  دنیوش ، یم  خر  لگ ، ندییوب  قوش  هب  هک  كاخ  زا  هتسخ  ياه  ناج  رب  هتسشن  نیشن ، لد 
.دنباتش یم  زامن  يوس  هب  زاین ، زا  راشرس 

شیوخ شیالآ  یب  هرفـس  رـس  ار  لابدـیپس  نارتوبک  هک  قشع  هناخ  ماـب  رب  ناـشخرد  تسا  ینیگن  يرفولین ، ياـه  هتـسدلگ  راـنک  هب 
رد میلـست  يارب  نذؤم  یتوکلم  يادن  توعد  هب  دور ، یکاپ  بآ و  یلالز  هب  تسا  ییاه  لد  دوبک ، دبنگ  نآ  ریز  دنک و  یم  نامهیم 

.زامن زبس  نوتس  هب  دنا  هتسب  تماق  دنا و  هداتسیا  رگیدکی  گنتاگنت  دوبعم  ربارب 

، نارازگزامن ناتسد  زا  هک  تونق  يرفولین  هقاس  تسابیز  هچ  قشع ! هناخ  نامـسآ  يادنلب  رب  ربکا ،» هّللا   » نیـشن لد  منرت  تسابیز  هچ 
.دننز یم  هسوب  تقلخ  كاخ  رب  دعب ، يا  هظحل  رد  دنسر و  یم  زاین  جوا  هب 
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.روضح هناخ  تسا و  لد  هناخ  اجنیا  .رورس  تسا و  رون  همه  اجنیا 

 . ...ادخ هناخ  ناکاپ ، هناخ  تسا ؛ دجسم  اجنیا 

ینابرق ههلا  / زبس توعد 

مور یم  رون  ینامهیم  هب 

.تساه هنیآ  نشج 

...قشع گنر  هب  مبلق 

مناتسد و 

...زیربل انمت  زا 

تایآ يرولب  رصق  هب 

سای زا  ییاه  هدرپ 

قفش سنج  اه  شرف 

...دنویپ رد  ادخ  رون  ات  فقس 

قوش زا 

...دوش یم  هناورپ  مبلق 

مساسحا و 

...هتشرف لاب  ود 

ولگ رد 

دنفکش یم  زار  ياه  هچنغ 

روضح رد  ات 

...دنزاس هیده 
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مور یم  رون  ینامهیم  هب 
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...دجسم هب 

، نامسآ زا 

دنناوخ یم  ارف  ارم 

...قشع ياه  هژاو  لگ 

نم و 

، توکس دص  هب 

« کیبل مهللا  کیبل ؛ : » مهد یم  خساپ 

ینابرق ههلا  / ...راهب يراج 

يا هدرک  يراهب  ار  لد  مه  زاب 

يا هدرک  يراک  هنییآ  ار  هنیس 

هنذأم زاونلد  زارف  زا 

يا هدرک  يراج  دیحوت  همشچ 

يا هدیشخب  نوکس  یهاگ  ار  هنیس 

يا هدرک  يرارق  یب  قرغ  هاگ 

ار رایغا  همه  میوش  لد  تسد 

يا هدرک  يرای  ناسحا و  ارم  سب 

وت يایرد  زا  نشور  ناراب  مشچ 

يا هدرک  يراهب  ار  لد  مه  زاب 
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یسلجم همالع  تشادگرزب  زور 

نیدلاردب مظاکدمحم  / دای نیرز  ياه  گرب  زا  ییاه  هزومآ 

ار سنا  ياه  بش  نیرت  یباتهم  هک  ینانیشن  هداجس  دنتـسه  هشیمه  زونه و  ات  .تسا  یمتح  يدنمـشناد  ره  هناخباتک  رد  وت  مان  عولط 
روطـس يور  هبور  نیـسحت ، ياه  بل  .تسا  مک  دنیوگب ، بوخ  نیـشن  مه  نیا  زا  هچ  ره  هک  دـنناد  یم  دـننارذگ و  یم  وت  باتک  اب 

.دنا هدز  وناز  تدنمشزرا 

ار یـشخبرثا  نیا  وت  دـنک ؟ هدـنز  دـناوت  یم  ار  اه  لد  زا  رادـقم  هچ  هشیمه ، توارطرپ  ثیداـحا  نیا  دـیوگب  دـناوت  یم  یـسک  رگم 
.دباتب اه  بلق  رب  رت  فاص  نامیا ، رون  وترپ  ات  يدز  رانک  ار  بش  .تسد  رد  ملق  يدمآ ؛ نادیم  هب  .یتسناد 

راونا زا  تسا  رپ  اه ، نامز  مامت  رد  هک  دـییور  تملق  رهوج  زا  ینارک  یب  يایرد  هچ  دـش ! زیررـس  تملق  زا  ینـشور  ياـه  هولج  هچ 
! یهلا

ترگید ياه  باتک  ار  عرـشت  دـبعت و  زا  ییاه  هشوگ  هچرگا  .دـهد  یم  الج  ار  حور  تسا ، هتفهن  تباتک  رد  هک  ییاـه  هژاو  یکاـپ 
«. راونالاراحب  » تسا یگرزب  يامنهار  اما  دنا ؛ هتفگ 

.هار رد  نایوج  تقیقح  يارب  تسا  یکانبات  لیلد 

.تساشگ هار  اه  لسن  همه  يارب  دوش ، یم  تشادرب  وت  باتک  تایاور  زا  هک  ییالط  ياه  هزومآ  نیقی ، هب 

.تتمه يادنلب  هب  ابحرم 
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هبنش هس 

دادرم 1385  31

بجر 1427  27

Aug.22.2006

مرکا لوسر  ترضح  ثعبم  دیعس  دیع 

يدمحم سابع  / تلاسر رطع 

.دندوب هدرک  رارق  یب  ناجیه ، ياه  هدنرپ  ار  وت  ناج  .دیزرل  یم  تا  یمارگ  يادص 

.داد مالس  تنابرهم  ياه  مشچ  رد  دوش  یم  ار  تیاه  هروشلد  .يزرل  یم  .دندش  زیربل  يراگتسر  زا  تیاه  لولس  مامت 

ماـمت یناوخب ؛ یهاوخ  یم  ...ناوخب ! هک : تدـناوخ  یم  یمیمـص  يادـص  ناـمه  رگید ، راـب  هک  یقوش  بارطـضا و  هروشلد و  زیربل 
اب یناوخ  یم  و  یناوخب ؛ راب ، نیلوا  يارب  ات  ینک  یم  او  بل  .ینک  رارکت  ادـص ، اب  مالک  مه  ات  ینک  یم  يراـج  تناـبز  رب  ار  تناـج 

.دخرچ یم  ترـس  رود  مه  رون  هوک  هک  ارح ، راغ  اهنت  هن...یناوخ  یم  ...مان  هب  یناوخ  یم  هدـننیرفآ ؛ راگدرورپ  مان  هب  دوجو ، مامت 
؛ تسا هدش  نیگنـس  راغ ، ياوه  .دزیخ  یمرب  وت  مارتحا  هب  نیمز  .دنک  یم  ندیزرل  هب  عورـش  هوک ، .دچیپ  یم  هوک  رد  تیادص  نینط 

راغ یتح  .يا  هدیشک  سفن  ار  زاجح  یجرش  ياوه  هک  ییاه  ناتسبات  مامت  زا  رت  تخـس  تسا ؛ هدش  تخـس  وت  يارب  ندیـشک  سفن 
یم وت  اب  بارطـضا -  زا  رپ  هچرگا  دوجو -  مامت  اـب  دـنیاشگ و  یم  ناـهد  راـغ ، ياـهراوید  .درادـن  نداتـسیا  اـپرب  تقاـط  رگید  مه 

چیه .دوش  یم  ناجیه  قرع  زا  سیخ  تنهاریپ ، ....دنناوخ 
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.تسا هدروآ  وت  يارب  ار  دنوادخ  مالس  هتشرف ، نیرت  برقم  .دخرچ  یمن  یناسآ  هب  تنابز  رب  يا  هژاو 

يوب ات  دزیر  یم  اهداب  نهد  هب  ار  تا  يراگتـسر  يوب  ارح  .دـنا  هدیـشک  سفن  ناـج ، قاـمعا  اـت  ار  تتلاـسر  يوب  اـه ، گنـس  ماـمت 
نتخیر ورف  مه  رد  ندز و  وناز  ات  يزیچ  .درادـن  ار  جوا  همه  نیا  باـت  هوک ، .دـسرب  ناـهج  ياـه  تخرد  ماـمت  شوگ  هب  تتلاـسر ،

، وت نینزان  ياه  مدق  رگید ، راب  کی  ات  درتسگ  یم  كاخ  رب  نماد  هوک ، .داتسیا  دهاوخ  دراد  ناج  ات  وت ، مارتحا  هب  اما  درادن ؛ هلـصاف 
.دننک كربتم  ار  كاخ 

.تسا نیقی  زا  رپ  مدق  کی  هرهلد و  زا  رپ  مدق  کی  هک  ییاه  ماگ  وت  ياه  ماگ  ریز  درتسگ  یم  نت  نیمز ،

.دود یم  مزمز  یپ  ار  لیعامسا  یگنشت  هک  رجاه  نوچ  يور ؛ یم  هلوره  هب 

ره ات  دود  یم  تیاپ  ریز  نیمز ، دنا و  هدش  یهار  تیاپ  هب  اپ  ناشنابرهم  ياه  هیاس  اب  اهربا  ینک ، غالبا  ناهج  هب  ار  تتلاسر  ربخ  دیاب 
.دناسرب دصقم  هب  ار  وت  رتدوز  هچ 

زا هک  یتاملک.دـنک  یم  هدـنرپ  ار  اه  ناج  هک  تسا  یلزنم  یحو  ینز ، یم  دایرف  هک  یتاـملک  .تسا  زیربل  دـنوادخ  يوب  زا  تنهاریپ 
.دننک نایب  ار  قشع  همه  نیا  دنناوت  یمن  مه  اه  هژاو  نیرت  هناقشاع  یتح  دنراد ؛ يرگید  سنج  دننک ، یم  زاورپ  تناهد 

، دنتـسه اه  نامـسآ  نیرترود  سنج  زا  تاملک ، نیا  .دـنهد  یمن  كاخ  يوب  مادـک  چـیه  يروآ ، یم  نابز  رب  وت  هک  ییاه  هژاو  نیا 
.دنهد یم  يراگتسر  يوب  هک  یتاملک  دندنوادخ ، يوب  هک  یتاملک 

! يدنوادخ هدیزگرب  ربمایپ  نیرخآ  وت  هک  اه  هژاو  نیمه  هب  مسق 

.ینزب دنویپ  نامسآ ، نیا  زا  رتوس  نآ  ییاه  نامسآ  هب  ار  ناماه  هرجنپ  تاملک ، هزجعم  اب  ات  يا  هدمآ  وت 

یجنپ هجیدخ  / توبن يادر 

.دنروخ یم  طخ  اه  هلصاف  .تسا  یتوکلم  ياه  همغن  زا  رطعم  اوه ،

.دوش یم  زیررس  اه  هظحل  ماج  زا  ینامداش ،
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.تسا نامأوت  يداش  سرت و  رد  قرغ  اضف ،

! راغ هاگرد  رب  یحو  گرزب  هتشرف  روضح  کنیا ، .یکالفا  یکاخ و  ياهزرم  نتسکش  دور ؛ یم  الاب  راغ  ياهراوید  زا  شمارآ ،

؛ اه هوک  اه و  هرخص  يراوتسا  هب  مکحم ، مشیربا ، ریرح و  نوچ  فیطل  انشآ ، رید  ییادص  ناهگان ،

« ...دمحم ناوخب ، : » دناوخ یم  ار  وت  ارح ، ناتسآ  رب  لیئربج ، ینامسآ ؛ يا  هجهل  اب 

....أرقا یلاوح  ياوه  رد  دوش  یم  يراج  تیادص  نامز ، ياه  هناش  زا  شمارآ ، زا  ییایرد  نتخیر  ورف 

.ناهج تسدرود  ات  دنرب  یم  داب  هناش  هب  هناش  تارذ ، ار  تیادص 

.دبوشآ یم  ار  راغ  توکس  لیئربج ، يادص 

.دوش یم  زاغآ  تلاسر  و  ....أرقا »  » .دنیآ یم  دجو  هب  تیاه  بل  رب  تایآ ،

.دنک یم  مخ  رس  هناعضاخ  تهوکش ، لباقم  رد  ناهج 

.دوش یم  زاغآ  قشع ، زور  نیتسخن  دنک و  یم  عولط  حبص  تدنلب ، یناشیپ  زا 

! تسا هدنزارب  تا  هتشارفارب  تماق  رب  توبن  يادر  ردقچ 

اه لگنج  اه ، هوک  ناهد  زا  هدنرپ ؛ نابز  زا  يونش  یم  ار  تمان 

.تفای ققحت  ادخ  هدعو  .دنیوگ  یم  ار  وت  حدم  هک  نازو  ياهداب  ناهد  زا  يونش  یم  ار  تمان 

.یشخبب نایاپ  ار  ایند  راظتنا  ات  يوش  یم  يراج  هوک  زا  یتقیقح  نوچ  وت 

.دنا هدش  هصالخ  وت  رد  ایبنا ، مامت  .دنک  یم  زیربل  ار  ملاع  يدمحم ، لگ  رطع  ینک و  یم  زاب  بل 

.تسا يراج  تیاه  هناش  زا  یسوم  رادتقا  تبیه و  اما  یتسه ، دمحم  شود  رب  نکش  تب  میهاربا  ربت  اما  یتسه ؛ دمحم 

.تسا دوهشم  تراتفر  رد  یسیع »  » دهز اما  یتسه ؛ دمحم ،» »

زورما زا  ناهج  ینک و  یم  عولط  ارح  یناشیپ  رب  يدیـشروخ  نوچ  دـنا ! ینارون  نشور و  ردـقچ  وت  ناتـسد  رد  تیادـه  ياـه  غارچ 
.دراد یمنرب  ارح  زا  مشچ  هک  هدرک  سح  ار  تروضح  یناراب  يوب  زاجح ، يریوک  ياه  بل  .وت  تلاسر  زاغآ  زا  دوش ؛ یم  زاغآ 
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یب كرتخد  چـیه  هاگن  ترـسح  رگید  اـت  ییآ  یم  .دوش  یم  ریگارف  يداـش  سپ ، نیا  زا  .دـنا  هدرپس  وت  ناتـسد  هب  ار  ناـهج  ریدـقت 
ادخ ات  دنیشنب ، وت  يروبص  هرفس  ياپ  ار  شیاه  یگنتلد  بلاط ، یبا  بعش  ات  ییآ  یم  .دوشن  روگ  هب  هدنز  خیرات ، هرطاخ  رد  یهانگ 

.دوشن شومارف  اه  « يزع  » و اه » لبه   » همهمه ماحدزا و  رد 

.تسا هدز  وناز  ار  تندمآ  ناجیه  زاجح ، .تسا  ناسنا  هبیط  تایح  زاغآ  زور  زورما ،

.تسا هدناشوپ  ار  تا  يدمحم  ياه  هناش  يدبا ، یتلاسر  يادر  .هدمآ  فاوط  هب  ار  تتوبن  قوش  هبعک ،

.دشابن هراتس  یب  یمیتی ، چیه  ياه  بش  ات  ییآ  یم 

.دوشن اه  هیما  يزودنارز  يرترب و  قطنم  اه ، لالب  تسوپ  یگریت  ات 

؛ یتسه نابز  رب  يدش  يراج  راگدرورپ ، تمحر  هیلا  اهتنم  زا  هک  وت  نابرهم  ناتـسد  هب  دنا ؛ هدرپس  وت  ياه  تسد  هب  ار  ناهج  ریدـقت 
یـشومارف ياه  هچیرد  زا  تمان  زگره  كاخ  هظفاح  رد  هشیمه ، يارب  ینک  نوفدـم  ار  تیلهاج  نییآ  ات  یـشاب ، نیملاعلل » همحر   » اـت

.دننز یم  دایرف  هوکش ، رادتقا و  اب  ار  تمان  زور  ره  اه  هتسدلگ  اه و  هنذأم  مامت  یتقو  درک ؛ دهاوخن  روبع 

.تسیز دهاوخ  دنلبرس  وت ، تلاسر  هب  رارقا  هیاس  رد  اهنت  ایند ، سپ  نیا  زا 

نیدلاردب مظاکدمحم  / هوک ياپ  ات  راغ  زا  رون  طخ  کی 

يذـلا کبر  مساب  أرقا   » زا يا  هشوت  هر  اب  نامیا ، هدـیقع و  درم  دـیآ ؛ یم  نییاپ  تسا ، رون  زا  راشرـس  هک  يدرم  رون ، هوک  قرـشم  زا 
«. قلخ

هچرگا هک  دـیآ  یم  یـسک  .نییاپ  ات  دوش  یم  عورـش  راغ  زا  رون ، طخ  کی  .تسا  هدـمآ  نیمز  ینـشور  مشچ  هب  نک ؛ هاگن  ار  نامز 
: وا يور  شیپ  توبن ، ناهج  روعش  رعش و  زا  رپ  لابقتسا  تسوا و  هب  یحو ، زبس  هاگن  .تسا  هارمهوا  اب  اج  کی  راهب ، همه  یلو  اهنت 

یتسه کلم  راوس  هاش  يا 

یتسد هریچ  هب  درخ  ناطلس 

لسرم ناربمیپ  متخ  يا 

لوا حلم  نیسپ و  ياولح 

دنلیخ هلمج  ییوت و  لیخ  رس 

« دنلیفط همه  ییوت  دوصقم 
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.دنزیخ یمرب  میظعت  هب  کی ، هب  کی  لیاضف ، ياه  هلیبق  دیآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 

.دچوک یم  یتسین  راید  هب  تیلهاج ،

نماد رد  تسا  هدـش  دـلوتم  نونکا  مه  راغ ، نیا  ایوگ  .ارح  راغ  زا  زیگنا  لد  ییادـص  تسا ؛ تلاسر  نیزاغآ  ياه  ماـگ  يادـص  نیا 
ياه هژاو  نیتسخن  تسا و  هدرک  شیوخ  مشچ  ياـیتوت  ار  هدـیرفآ  نیرترب  نیلعن  كاـخ  راـغ ، نیا  .ناـیناهج  يوگلا  یگلاـس  لـهچ 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هنابش  ياهاوجن  ینعی  ارح ، .دراد  لد  رد  ار  نآرق  یشرع 

راذنا دهد و  تراشب  نآ ، اب  ات  دوشگ  يور  هب  هک  ینآرق  اب  دیآ ؛ یم  هداتـسرف  نیرخآ  کنیا ، .داد  هجیتن  اه ، شیاین  نآ  هنوگچ  نیبب 
.دنک

.دناسرب نایاپ  هب  تسا ، میظع  هک  ار  یقالخا  مراکم  ات  دوش  یم  زاغآ  میظع  ینآرق  اب  وا ، میظع  تلاسر 

يریدن هیقر  / یحو نشور  يادص  اب 

ياه گنـس  .يراد  یمرب  ماـگ  ضحم ، شمارآ  يوس  هب  ینک و  یم  تشپ  یـشکرتخد  موش  مسر  هب  يزیرگ ، یم  رهـش  يوهاـیه  زا 
.یناسرب رون  هب  ار  شا  یکیرات  یسرب و  راغ  هب  ات  يراذگ  یم  اج  ار  تخس 

یمن رظتنم  يزود ، یمن  مشچ  هن ! .يزود  یم  نامـسآ  هب  اـی  راـغ  رد  هب  مشچ  هاـگ ، نآ  تا ؛ یگلاـس  لـهچ  زرم  اـت  ینک  یم  دوعص 
.دوش رشتنم  شتآ  بآ و  كاخ و  داب و  رد  هشیمه ، لثم  ات  .يراپس  یم  میسن  هب  ار  تا  « هللا ناحبس  « ؛ ینام

تمـس هب  تدرب  یم  دوخ  زا  رگید ، يا  هبذج  هک  يا  هدماین  تدوخ  هب  ناوخب »  » يادـص اب  زونه  يوش ؛ یم  لح  توکلم ، هبذـج  رد 
دراو اـبفلا  میرح  هب  اـت  يا  هتفرگن  تسد  هب  ملق  زونه  هک  يروآ  یم  داـی  هب  ینک و  یم  هاـگن  وت  .تسوـت  لـباقم  هک  يا  هتـشون  ْحوـل 
ماـن هـب  یناوـخ  یم  وـت  .دــنک  یم  لزاـن  تـلد  رب  گرزب  یقوـش  ناوـخب ،»  » يازفا حور  نـینط  اـما  ییوـگ ؛ یم  ار  هـمه  نـیا  .يوـش 

.یهد یم  همادا  تراگدرورپ و 

، شیاه ماب  زا  دیاب  هک  يرهـش  يوس  هب  دنک ؛ یم  تا  هقردـب  رهـش ، يوس  هب  دزادـنا و  یم  تشود  رب  ار  توبن  دیفـس  يادر  لیئربج ،
تمس هب  .یناراتب  ار  ایر  گنرین و  غورد و  لهج و 
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زا دعب  .دنازرل  یم  ار  وت  قافتا  تهبا  اما  يوش ؛ یم  کیدزن  رهـش  هب  مک  مک  .یبوکب  مهرد  ار  ناش  ییادخ  هک  بیرف  ياه  همـسجم 
.دننک یم  يادص  هللا »! لوسر   » ای ناتخرد ، اه و  گنس  اه و  همشچ  نآ ،

هدازربکا ریما  / خرس لگ  مان  هب  ناوخب 

...بش يراحص  رد  خرس  لگ  مان  هب  ناوخب 

.دنک یم  هنخر  تناج  يایاوز  رد  ییادص  و 

هدـش دـنوادخ  هناخ  لد ، نیا  دـش ؛ نشور  تلد  رد  يرون  .تسا  هداتفا  تمادـنا  رب  هشعر  .يوش  یم  زیربل  یهلا  رون  زا  هک  ییوت  نیا 
.يدنوادخ تایآ  لوزن  هاگرارق  یحو و  نمأم  تسا و 

« ...بش يراحص  رد  خرس  لگ  مان  هب  ناوخب  »

.تا ینارون  هرجنح  زا  تسا  هتسب  شقن  ارح  هشوگ  هشوگ  رب  هک  تسا  یحو  يادص  ...یناوخ  یم  هک  ییوت  نیا  و 

«. قلخ يذلا  کبر  مساب  یناوخ ...« : یم  وت 

...دوش یم  ریزارس  هوک  نییاپ  تمس  هب  رون ، يا  هماج  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دمحم ، و 

چیه هک  دنا  هدرک  شیوخ  رد  قرغ  ار  وا  نانچ  یهلا  ياه  هبذج  .تسا  هداتفا  مادنا  رب  هزرل  ار  دمحم  هتفرگربرد و  یشمارآ  ار  ناهج 
نشج ار  شندش  هدیزگرب  ات  دنیآ  یم  دورف  كاخ  هب  هتسد  هتسد  ناگتشرف  نامـسآ ، زا  .تسین  شکاردا  هب  رداق  ناهج ، نیا  رد  زیچ 

.دنناسرب یتسه  طاقن  نیرترود  هب  ار  وا  يربمایپ  ماغیپ  ات  دنا  هدرک  هطاحا  ار  كاخ  جوف ، جوف  ناگتشرف ، .دنریگب 

.كاخ يارب  یهلا  تلاسر  نایاپ  تسا و  قشع  شنیرفآ  زاغآ 

، دیـسر دهاوخ  يدبا  تداعـس  هب  ناهج  وا ، اب  هک  يربمایپ  يراگتـسر ؛ يارب  تسا  هداتـسرف  نیرخآ  وا  .تسا  یهلا  ناربمایپ  متاخ  وا 
.شنیب ياه  همشچرس  شنامشچ ، تسا و  يرابدرب  ندعم  شا  هنیس  هک  يربمایپ 
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.تسا يرگنشور  نشور  غارچ  ار  ناهج  وا  ...تمحر  یبن  تسا و  ینابرهم  ربمغیپ  هفطاع ، لوسر  تسا و  قشع  ربمایپ  وا 

: هک لـیئربج  ياوآ  دوش ، یم  رـشتنم  اوه  رد  .رورـس  روـن و  زا  بلاـبل  ارح ، راـغ  تسا و  هدروـخ  ناراـب  ياـه  ساـی  رطع  زیربـل  اـضف 
! تراگدرورپ مان  هب  ناوخب  ...ناوخب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / ...دناوخ وا 

هب ارسک »  » .دوب يراج  تلاهج  یگریت  اه ، مشچ  هناخکیرات  رد  دندوب و  هدیـشک  دوخ  ماک  رد  ار  رهـش  لالز  ياوه  یگنـس ، نایادخ 
دنتسیرگن و یم  ناج  یب  اه ، هدکتب  يادخ  دندیلول و  یم  دوخ  ناچیپ  ياه  هلعش  رد  اه ،» هدکشتآ   » تشارفا و یم  تماق  دوخ  رورغ 

.دندوب هدیشک  دق  ار  يراج  تلاهج 

زا يا  همیلو  ار  يرـسپ  ره  دـلوت  .دـیبوک  یم  رفک  ياه  هراوید  رب  دـیزو و  یم  كرـش  میالمان  ياـهداب  اـه ، ییاـیرآ  عیفر  تاـغاب  زا 
.دندرپس یم  اهروگ  هایس  ناتسد  هب  ردپ ، یشحو  نامشچ  ار  یکرتخد  دلوت  دوب و  مادم  شیع  هدبعش و  بارش و 

.لیا رخافت  يرگلواپچ ، ار  اه  هندرگ  دوب و  هلیبق  رورغ  يدزد ،

! راد هنیآ  مان  هب  ناوخب  دنوادخ ؛ مان  هب  ناوخب  ءارقا ؛»  » هک دنتفگ  و  ... 

«. اوحلفت هللا  الا  هلا  اولوق ال  : » دناوخ وا  دش ؛ عورش  هکیالم  کیبل  دناوخ و  وا 

.یحو هحفن  شیاه  تسد  داد و  یم  هکیالم  لاب  رطع  شنهاریپ ،

.داد یم  نامسآ  يوب  شیاه ، هناش  دمآ ، یم  نییاپ  هک  ارح »  » زا

.تفرگ یم  ناج  ناهایگ ، شیاین  دناوخ و  یم  .دیوارت  یم  یتشهب  رطع  ارحص ، هرجنح  زا  دناوخ و  یم 

.تخادنا یم  گنچ  اه  نامسآ  هنیس  رب  اعد ، ياه  تسد  دناوخ و  یم 

.دوب هتفرگ  تینادحو  توالت  يارب  هزات  ناج  رهش ، ياه  هنذأم  دناوخ و  یم 

.دش یم  يراج  یتسرپاتکی ، ياه  همزمز  اهداب ، ناهد  زا  دناوخ و  یم 

« ...قلخ يذلا  کبر  مساب  ءارقا  »

.تشارفارب تماق  کش ، كرش و  رابغ  درگ و  زا  هبعک  دناوخ و  وا  .دنداد  هفوکش  اهدنخبل 
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هتسیاش تداعس  یلع  / قشع رگدایرف 

رد هنشت ، یکاخ  رد  هتخوس ، باتفآ  یکاخ  رد  هنوگرگید  يزاغآ  دنزب ؛ مقر  ار  هنوگرگید  یعورـش  ات  تسا  هدیـسر  هکم  هب  خیرات ،
ندناوخ هب  ار  اه  هرجنپ  ات  دسیونب ؛ ات  تسا  هداتـسیا  خیرات  .كاخ  ریز  ياهوزرآ  كاخ  رد  روگ ، هب  هدنز  نارتخد  زا  هدـنکآ  كاخ 

.دنک يراج  رون  اه ، هزیرگنس  اه و  هرخص  لد  رد  ات  تسا  هداتسیا  .ندینش  هب  ار  اه  هچوک  دناوخارف و 

.هدنکآ رون  زا  هدنکآ و  ینشور  زا  ییاه  تسد  اب  .دراذگ  یم  اپ  نیمز  هب  نامسآ  زا  یسک  تسا و  هدیسر  هکم  هب  خیرات ،

وا ياپ  هب  اپ  كـالفا ، دراذـگ و  یم  هکم  كاـخ  رب  اـپ  خـیرات ، نماد  زا  هک  نیا  تسا ؛ یگدازآ  قشع و  رگداـیرف  يدازآ ، رگداـیرف 
.دننک یم  تکرح 

: دـیوگ یم  هدـمآ و  داـیرف  هب  شیاـه  تسد  رد  ملق  هک  نیا  دـنرتسگ ، یم  هیاـس  شزارف  رب  اـهربا ، هک  نیا  تسا ؛ خـیرات  لـقث  هـطقن 
«. ءارقا »

.درذگ یم  وت  ياه  تسد  زا  نامسآ ، هار  ییادخ و  ربمایپ  وت  کنیا ،

روگ هب  هدنز  ياهوزرآ  ات  دچیپب ، كاخ  شوگ  رد  اسر ، ییادص  ات  دـنزب ، مقر  ار  هنوگرگید  یعورـش  ات  دتـسیا  یم  هکم  رد  خـیرات 
.دنزب لپ  كالفا  هب  كاخ ، زا  ات  دشک ، نوریب  كاخ  زا  ار  هدش 

.دننک یم  تتبالص  هب  ادتقا  اه ، تخرد  .دنشک  یم  تسد  تا  ینامسآ  هیاس  هب  اهراوید ،

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  كاخ ، يارب  ار  هنوگرگید  يراهب  تیاه ، تسد 

.یناشونب يراد ، هنیس  رد  هچنآ  زا  ار  هنشت  ياه  لد  ات  يدش  يراج  ارح  زا  لالز ، يا  همشچ  نوچ  هک  يا  هزات  یخیرات  وت ،

نایرقاب دیمح  !/ كرابم تا  يربمایپ 

! ناوخب تفگ : لیئربج  تفکش ، ارح  یناحور  ياضف  رد  یحو ، یتوکلم  ياون  یتقو 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  »

« دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 
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.تلاسر زا  يراب  هلوک  اب  يدش ؛ ثوعبم  يربمایپ  هب  وت 

.یشخبب هرابود  یسفن  ار  زاجح  هدیشکخ  نیمزرس  تروضح ، رولبت  اب  ات  يدمآ 

.ینکرب ار  تلاهج  لهج و  راخ  ات  يدمآ 

.ینز مهرب  ار  ملظ  طاسب  ات  يدمآ 

.نیما تبقل  دمحم ؛ تمان 

.نیمز رب  ادخ  نیرخآ  هداتسرف 

«. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابت  »

.يدرک افوکش  اه  ناج  غاب  رد  ار  تیناسنا  حور  هک  كرابم  تا  يربمایپ 

یجنپ هجیدخ  / ارح راغ 

تسا دوهشم  راغ  هوک ، کی  هلق  يور  هب 

تسا دوهشم  راهبون  نآ  تماق  زبس  و 

تسا قشع  دلوت  هار  هب  مشچ  هنامز 

تسا دوهشم  راهن  لیل و  شدرگ  لیلد 

! نیبب تسین  زاین  پوکسلت ، تسین  زاین 

تسا دوهشم  راد ، هلابند  هراتس  لهچ 

تسا يراج  ارح  رد  تسا  یحو  ششوج  يادص 

تسا دوهشم  راگزومآ  ...أرقا »  » نینط
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تسا هار  رد  لیدب  یب  يا  هزجعم  زاب  و 

تسا دوهشم  راظتنا  نامز  هاگن  رد  هک 

 - رابغ درگ و  نیب  خیرات -  هلق  يور  هب 

تسا دوهشم  راوس  کی  زا  ینشور  روضح 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

يدابآدواد هموصعم  / دیما ياه  هچوک  رد 

.منک یم  هیوم  ار  تا  يرود  رظتنم ، ياهزور  نیا  اب  ما و  هتسشن  رتسکاخ  زا  یلت  يور 

.هدیپس باتفآ و  زا  دنا  یلاخ  اه  هرجنپ 

.دننک یم  هلان  ار  تندوبن  شیوخ  یگراوآ  رد  هلاچم  اهداب ،

.دهد یمن  ار  مخز  همه  نیا  فافک  شیاه  کشا  هدرک و  زک  شا  هلاس  رازه  ییاهنت  رد  رهش ،

.دننک یم  وجو  تسج  ار  تیاه  ماگ  در  دوبک ، ییاه  هنوگ  اب  اه  هچوک  یتسین و  وت 

یم همزمز  ار  شندیـسر  هنارت  دـصقم ، مادـک  دـنادب  هکنآ  یب  دـنز ؛ یم  مدـق  زور  ره  ياهور  هدایپ  رد  هدوهیب  یگدـنز ، یتسین و  وت 
.دنک

؟ دچیپ یم  نامناج  هاگتسیا  شوگ  رد  تندمآ  راطق  توس  یک  وگب  نم  اب  هنیآ ! ياه  هداج  درونهر  يا 

؟ دنک یم  كربتم  ار  رهش  ياه  نابایخ  رکیپ  تدیپس ، ياه  مدق  تعاس ، مادک 

؟ دناسر یم  نایاپ  هب  عولط ، مادک  ار  تخس  راظتنا  نیا 

.شاب مهرم  ار  نامخرس  ياه  تحارج  درگزاب و  حورجم ؛ میا و  هتسکش  لد 

.تسا وت  ندیدن  زیر  ناراب  يربا ، ياه  مشچ  نیا 

.دیاسرف یم  مدق  ار  كاخ  هنهپ  نینچ  نیا  وت  روهظ  دیشروخ  ندیمد  قوش  هب  هتسخ ، ياهاپ  نیا 
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.دوش یم  نومنهر  دیما ، ناشورخ  ياهایرد  يوس  هب  ار  دیماان  ياه  هچایرد  تندمآ ،

.دننک یم  هبرجت  ار  تفگش  يزاورپ  هتفاکش ، ار  دوکر  ياه  هلیپ  قشع ، ياه  هناورپ  ییآ و  یم 

.هودنا هچره  زا  ار  نیمز  دنک  یماهر  تدنخبل.دزومآ ، یم  يروبصار  هدز  نافوت  ناگدنرپ  تهاگن ،

.دنک یم  تدیپس  ياه  هظحل  ناغارچ  ار  شا  یبآ  ياه  هچوک  دخرچ و  یم  ار  تیادص  ینوفمس  نامسآ ،

.دوش یم  هتسکش  تا  يولع  باتفآ  وترپ  رد  ناتخرد ، هلاس  رازه  باوخ  ییآ و  یم 

ییاضر هدیمح  / ییاهنت ياهزور 

.یباتفآ ياهزور  زا  راشرس  ادرف  مراظتنا ، نیشن  هلچ  زورما ،

یمن بات  ار  مراشرـس  روش  يا  هملک  چیه  ادرف ، تسین و  یناوت  ارم  هک  ما  هدینت  نانچنآ  وت ، یب  يرتسکاخ  ياهزور  يال  هبال  زورما ،
هعمج هب  دوش  یم  يدایز  ياه  لاس  زورما ، .ما  هدیـشک  راظتنا  ار  اه  هرجنپ  مامت  ار ، اه  هداج  ماـمت  ار ، اـه  هنزور  ماـمت  زورما ، .دروآ 

ات حبص  هعمج ، ره  تسا  يدایز  ياه  لاس  .دنا  هدش  روانت  تاجانم ، رطع  يال  هبال  ما ، هثاغتـسا  ياه  تسد  .مشیدنا  یم  هار  رد  ياه 
.ییایب ات  منک  یم  هدز  هناوج  ياه  هخاش  نامهیم  ار  اه  هناورپ  مامت  بورغ ،

هاـگنات ما  هتخیرورف  شیوـخ  رد  هک  ارم  دـنز ، یم  راز  ار  تندـمآ  هناقاتـشم  میاـه  مشچ  هک  ارم  نکم ؛ شیوـخ  ياـهوزرآ  میتـی  ارم 
.دنوش شوماخ  میاه  کلپ  هاگ  نآ  دنک و  راشرسار  ما  یلاوح  ياهزور  ، تا یباتفآ 

؟ ینز یم  اه  هداج  بت  رب  زور ، مادک 

دوش و یم  زور  بش ، همه  نیا  .دوش  یم  یبآ  يرتسکاخ ، همه  نیا  ییآ و  یم  وت  دیآ و  یمرد  هب  ییاهنت  زا  نامیاهزور  زور ، مادک 
؟ ییانشور یکیرات ، همه  نیا 
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؟ ییآ یم  تسد  رد  سوناف  هدش ، هداد  هدعو  زور  مادک 

.تسا یقاب  رهش  هدیسوپ  ياه  نادند  ریز  هودنا ، ظیلغ  معط  تسا و  ریگارف  بش ،

.تسین تایح  يارب  یلاجم  ار  نامز  تسا و  ریگارف  بش ،

؟ منک دایرف  هناقاتشم  ار  تندمآ  قداص ، هدیپس  مادک 

.مراظتنا نیشن  هلچ  زورما ،

نیدلاردب مظاکدمحم  / دنتخوس ترسح  رد  هعمج  دنچ 

ياه هنیآ  ناهنپ ! مهرم  يا  دنـشک ، یم  دایرف  ار  وت  دنا و  هدرک  زاب  نهد  هنهک ، ياه  مخز  .تسا  هتـسشن  تبرغ  درگ  اه ، هعمج  يور 
ریثکت اج -  همه  تمان -  زونه  دنرگنب و  ار  هام  نیـشن  لد  راسخر  هک  دـنراد  دـیما  ام  نالاس  نهک  زونه  .دـنَاوت  هار  هب  مشچ  توترف ،

.تسا سوناف » رطع و  »

.دنک یم  نشور  کیلول ،» نک  مهللا   » و دهع »  » و هبدن »  » اب ار  رهش  هطقن  هطقن  دیآ و  یم  وت  دای 

.راظتنا تشپ  راظتنا ، .میزیر  یم  اهاعد  نیا  رد  ار  شیوخ  ياه  ضغب 

! دنتخوس ترسح  رد  هعمج  دادعت  هچ  یناد  یم  امتح 

رد تسوت ، تکربرپ  دوجو  هب  قلعتم  هک  يزور  رد  ار  ترطع  دنهاوخ  یم  هک  ینیب  یم  زین  ار  هدـنیآ  هدیـشک  فص  ياه  هنیدآ  امتح 
.دنریگ شوغآ 

.نکشب مهرد  ار  یکیرات  ياه  ناوختسا  رادرب و  نایم  زا  ار  اه  هلصاف  ایب و 

.دنا هدنکارپ  ياه  هناخ  مغ  وت ، ناقشاع  هک  نیبب 

.تسا هدش  هدولآ  اه  هیناث  لاذتبا  رد  نیمز ،

مادک رد  ام  هودنا  مناد  یمن  دنک ؟ یم  تیاکح  تسرد  ار  ام  ییاهنت  هلمج ، مادک  مناد  یمن  .تسا  ندیدرگ  هدوهیب  وت ، یب  ياهزور 
؟ دوش یم  هصالخ  ترابع 

! ایب هکنیا : ینعی  اهنیا  .تسا  هدیمل  هانگ ، يوتسپ  رد  ناهج  تسا و  هدیچیپ  اج  همه  تلفغ ، يوب  فارطا ؛ هب  منک  یم  هاگن 
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نادامار نیرسن  / هنیدآ زیگنا  لد  رطع 

.دننز یم  دایرف  اه  هرجنح  مامت  ار  تمان 

.دننک یم  همزمز  اه  هیناث  مامت  ار  تمان 

! مامتان شورخ  يا  دنکفا ، یم  هلولو  یتسه ، مامت  رد  تمان 

؟ دنام یم  ياجرب  راوتسا  هنوگچ  نامسآ  يدوبن ؛ وت  رگا 

؟ دروآ یم  بات  شیاه  هناش  رب  ار  متس  جنر و  همه  نیا  نیمز ، هنوگچ 

؟ دندنام یم  تندمآ  راظتنا  مشچ  مه  زاب  دندیشک و  یم  رس  ار  يروبص  ماج  همه  نیا  یگنتلد ، ياه  هنیآ  هنوگچ 

زیگنا لد  رطع  هب  مسق  دفاکـش ؛ یم  ار  بش  کیرات  هنیـس  دـنکفا و  یم  وترپ  هک  هاگ  نآ  دیـشروخ ، نشور  ياه  هقراب  هب  مسق  الوم !
هنیــس زوـس  هـب  مـسق  دــنکارپ ؛ یم  رهــش  هدوـلآ  ياوـه  رد  دــنک و  یم  سیخ  ار  نآ  نارظتنم ، کـشا  ناراـب  هـک  هاـگ  نآ  كاـخ ،

هب مسق  دنوش ؛ یم  بآ  هرذ  هرذ  وت ، قشع  شتآ  رد  عمـش ، نانوچ  دننز و  یم  دایرف  ار  وت  مان  نانک ، هبدـن  هک  هاگ  نآ  ناگتخوسلد ،
، موتحم هظحل  هب  شیوخ ، ینامـسآ  شخرچ  رد  نیمز ، تسا و  کـیدزن  دوعوم  هنیدآ  هاـگپ  دریگ ! یم  ناـج  وت  سفن  زا  هک  هچ  ره 

.تسا هدیسر 

شیارب دنوادخ  هک  يریدقت  يوس  هب  هنابات  یب  نامز ، تسا و  هدرک  زاغآ  ار  نتسیرگ  هناشوخرـس  نیمز ، .تسا  کیدزن  راهب ، يرآ !
.دزات یم  تسا ، هدز  مقر 

.مینک یم  اعد  تجرف  رد  لیجعت  يارب  میهد و  یم  رس  ار  وت  قشع  دورس  شیپ ، زا  شیب  زور ، ره  مه  ام 

يریما نیسح  / راهب يوب 

! درگرب نابش ، همین  باتفآ  يا  هدرک ؛ هشیر  مناج  هب  بش 

؛ دریگب ناج  ما  هدز  خی  ناتسد  دیاش  درگرب ، راهب ! يا  متبیغ ؛ ینالوط  ناتسمز  هدزامرس 
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! دریگ ناوت  ما  هتسخ  ياپ  دیاش 

! درگرب یهد ، یم  دیواج  راهب  يوب  هک  اه  لگ  ياقآ  يا  ما ؛ هدولآ  ناتسمز 

.دوش یم  راهب  لگ ، کی  اب  هک  مراد  متح  نم  ییایب ، رگا  گنراگنر ! ياه  ناتسوب  ردپ  هتفکش ، ياه  لگ  ياقآ 

.تسوت قارف  مغ  هاوگ  لگ ، نامدحبص  هلاژ  دنیب و  یم  باوخ  رد  ار  وت  تس  يرمع  قشع ، دوش ؛ ریبعت  حبص ، قداص  باوخ  ات  ایب 

راهب يا  ایب  نآرق ؛ راهب  يا  .تسا  راهب  همه  تندـمآ ، هک  یلگ  يا  رظتنم ، ياه  مشچ  ردـپ  يا  دولآ ، نوخ  ياـه  کـشا  ردـپ  يا  اـیب 
.دریگ یم  ار  ام  ناج  دراد  ناتسمز  هک  یتسه 

«. مریم یم  راهب ، دیآ  وت  نودب  رگا   » هک ایب 

یسوط اروح  / یجنم

هناشن هک  ار  وت  هتفرگ و  ارف  ار  نیمز  ياج  همه  يدـیمون  ساره و  هیاس  .یـشومارف  دولآدرگ  هدـش و  مغ  هتفرگ  راـبغ  یکاـخ ، نیمز 
.دراد مک  ینامسآ ،

.دبای یمن  دیوج و  یم  هک  تساه  لاس  ار  وت 

.میا هدمآ  تمارک  رهم و  هاگرد  ییادگ  هب  هساک  هساک  میجاتحم ! وت  یناراب  روهظ  هب  ردقچ  الوم !

! بایرد ار  لفاغ  ناینیمز  یکاخ ! تراسا  نیا  رد  نامسآ  لسن  زا  يا  ناکاپ ! هلالس  زا  يا 

.نامدب تیرشب  دبلاک  رد  هزات  حور  رآ و  رد  هب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا  ار  تنیرفآ  هزجعم  ناتسد  نامزلارخآ ! ياحیسم 

وتسرپ ناراب و  لصف 

هتسیاش تداعس  یلع 

وتسرپ ناراب و  ربا و  میسن و  لصف 

وتسرپ نابایخ و  رهش و  شاقن 

وهایه داب و  هزبس و  ربا و  میوقت 
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وتسرپ ناراهب و  يابیز  قیفلت 

دنخبل ناراب  دور ، یم  ناراب  دیما 

وتسرپ ناویا و  دیشروخ و  هناخ و  زا 

راگنا دنیوگ  یم  هزات  راهب  کی  زا 

وتسرپ ناوخلزغ و  درم  اهزور  نیا 

تشد نماد  رهش و  شوغآ  دوش  یم  رپ 

وتسرپ ناسنا و  زاوآ  یبآ  زا 

! دوعوم هام  يا  تشهبیدرا ! نیرخآ  يا 

وتسرپ ناراب و  لصف  هدیسر ؛ شتقو 

يریدن هیقر  / دیلک

نوشن مان و  یب  بش  نیا  هنک  یم  هفالک م  هراد 

نوسرب ندید  جوا  هب  ونم  يامشچ  يدود 

نرپ لاب و  یب  تکاس و  شاه  هدنرپ  افرط  نیا 

دنرب یم  تراسا  هب  یه  ُمیرم  يالگ  اوید 

هنزب گنس  نومسآ  هب  هشک  یم  دق  وید  يوزاب 

هنزب گنچ  ور  هراتس  هنک ، هایس  ُهام  يور 

هایس درز و  دیفس ، خرس و  میدش ، یکوک  کسورع 

هانگ یب  يازور  نوا  هب  هسر  یمن  نومعسو  هک 

هندش مدآ  هراچ  کتروص  سابل و  شفک و 

هنز یم  کفرب  هنییآ  نگ ، یم  غورد  مه  هب  امشچ 
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روبع یب  يارد  نیا  زا  نیش  یمن  در  امش  یتقو 

روک توس و  ياه  هرجنپ  ننک  یم  یچوپ  ساسحا 
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سا هعجاف  جوا  یسک  یب  ینوتب  راصح  تشپ 

سفق نیا  لفق  دیلک  سامش ، تشم  وت  هک  ایب 

نابز شوخ  هیطع  / راظتنا

طقف راظتنا  ینعی  نم ، ینعی  راچد 

طقف رابغ  رد  رهش  نیا  ینعی  راچد 

هدش هلاچم  شدوخ  رد  نیمز  یتسین و  وت 

طقف راوگان  هودنا  همه  نیا  نیمز و 

! نیمه باتب ، وش ، دیشروخ  شبات  لثم  وت 

طقف رابب  نامسآ  زا  وش  ربا  هیبش 

زج يزیچ  هدنامن  میارب  وت  یب  هک  ایب 

طقف رارق  یب  نیگمغ و  هتسکش و  یلد 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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